
REGRAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TELEVISÃO 

“TRUE TRADERS” (nome provisório) 

 

1. NORMAS APLICÁVEIS À SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O PROGRAMA 

As normas para seleção de participantes no programa regem-se pelas presentes regras 

disponíveis em www.tvi.pt. 

A mera participação no programa, através de qualquer um dos meios ora previstos, implica a 

aceitação das mesmas. 

A TVI e a Shine reservam-se no direito de excluir do programa qualquer potencial concorrente 

ou, concorrente que não cumpra as regras que ora se estipulam, em qualquer momento do 

processo de seleção ou do programa. 

 

2. OBJETIVO DA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

A seleção de participantes tem por finalidade encontrar a equipa que consiga alcançar o maior 

capital monetário no final da competição, através da realização de compra e venda de bens 

numa plataforma online designada pela produção.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderá participar qualquer pessoa maior de dezoito anos, que resida legalmente no território 

português e que possua os respetivos documentos de identificação válidos. 

No caso de concorrente portador de título de residência, deve o mesmo ser válido, pelo menos, 

até dois anos após o final da produção do programa. 

Não são admitidos para o programa, intervenientes na sua realização ou produção, qualquer 

trabalhador ou prestador de serviços da Shine ou da TVI ou de qualquer empresa prestadora de 

serviços e outras pessoas que tenham qualquer relação com a organização do programa e seus 

familiares em primeiro grau (incluindo em união de facto). 

Os potenciais concorrentes aceitam participar em qualquer programa da TVI, se assim for 

solicitado pela TVI ou pela Shine, bem como em todas as atividades relativas à preparação dos 

programas e ensaios, documentação, viagens, atos de imprensa e promoção, desde que a sua 

candidatura é aceite e até um período de 30 (trinta) dias a partir do final da emissão do mesmo. 

O concorrente participará no programa com exclusividade, obrigando-se a não participar em 

outros programas de televisão de outros canais televisivos, sem a autorização prévia e expressa 

da SHINE ou TVI. Esta exclusividade manter-se-á desde o início do período de seleção até um 

ano após a conclusão da emissão do programa. 

 

4. FASES DE SELEÇÃO DOS CONCORRENTES 

A participação no programa está condicionada à superação das seguintes fases de seleção: 

http://www.tvi.pt/


1ª FASE – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS ATRAVÉS DO ENVIO DE SMS 

Com vista à participação no programa, os potenciais candidatos deverão em primeiro lugar 

enviar uma sms:  

i. PRAZO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições irão decorrer entre os dias 24 de Agosto e 4 de Setembro de 2015, salvo 

indicação em contrário, previamente comunicada em antena na TVI.  

ii. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
Para participar basta enviar um SMS para o 68 888 com a palavra “TVI”, seguida de NOME + 
IDADE + LOCALIDADE, devendo cada um destes campos ser separado por um espaço. 
Cada participação terá o custo de 0,60€ + IVA. À data de publicação deste regulamento, o 
custo final unitário de cada chamada, é o seguinte: 

 Para chamadas sujeitas à taxa de 23%, aplicável ao território de Portugal Continental, o 

custo unitário é de € 0,738 por chamada; 

 Para chamadas sujeitas à taxa de 22%, aplicável ao território da Região Autónoma da 

Madeira, o custo unitário é de € 0,732 por chamada; 

 Para chamadas sujeitas à taxa de 18%, aplicável ao território da Região Autónoma dos 

Açores, o custo unitário é de € 0,708 por chamada; 

iii. CONDIÇÕES GERAIS. 

 Este é um serviço prestado pela TVI, pela SHINE IBÉRIA e pela SEND IT. 

 As sms’s que não contenham todos os dados obrigatórios mencionados supra serão 

automaticamente excluídas do processo de selecção. 

 O envio do sms não implica uma aceitação da participação do concorrente no programa. 

 Qualquer participante que atue de má-fé, e participe na votação, viciando assim a 

mesma, se identificado, será automaticamente excluído. 

 Por razões tecnológicas alheias à vontade da TVI, da SHINE IBÉRIA ou da SEND IT, 

decorrentes de causas de força maior, pode acontecer que o serviço esteja indisponível 

por pequenos períodos de tempo. Caso a votação não seja considerada válida em 

virtude destas circunstâncias, a responsabilidade por danos ou perdas decorrentes da 

sua participação não poderá ser imputada por esses factos à TVI, à SHINE IBÉRIA e/ou à 

SEND IT. 

 Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de 

comunicações de suporte da votação será considerada ilegal e comunicada às 

autoridades competentes para os devidos efeitos. 

 Toda e qualquer atuação ilícita para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer 

desta votação será considerada fraudulenta. 

 No caso de participação fraudulenta, a TVI, a SHINE IBÉRIA e a SEND IT reservam o 

direito de excluir o participante. As participações consideradas fraudulentas poderão 

ser comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objeto de ação judicial. 

 Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento, a mesma será interpretada 

de acordo com as regras nele constantes, reservando a promotora, o direito de efetuar 

qualquer modificação na realização desta votação, e prolongá-lo ou suspendê-lo, caso 

ocorra um motivo de força maior. A TVI, a SHINE IBÉRIA e a SEND IT não serão 

responsáveis por qualquer erro, humano ou técnico, que possa ocorrer durante o 

processamento da votação, salvo se este resultar de dolo ou culpa grave, e exoneram-

se de qualquer responsabilidade daí emergente. 

 A participação nesta votação implica total conhecimento deste regulamento, bem como 

dos seus termos e condições.  



 

iv. TRATAMENTO DE DADOS 

 O potencial concorrente/concorrente, através do envio da sms de participação no 

programa e a partir dessa data, está, desde logo, a autorizar o uso e tratamento dos 

seus dados pessoais pela Shine, com a finalidade de estes serem usados no 

desenvolvimento dos processos de seleção, produção e emissão do programa ou em 

atividades promocionais dos produtos e serviços daquela, unicamente referentes ao 

Programa. 

 O potencial concorrente ou concorrente tem o direito de aceder, retificar, e, em caso 

de não ser selecionado ou da cessação do contrato de participação, eliminar os seus 

dados pessoais, decorrido que seja o prazo de um ano, mediante requerimento escrito 

dirigido à SHINE, em conformidade com a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. A Shine 

garante a confidencialidade de todos os dados do concorrente. 

v. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes, com motivo da execução, 
interpretação ou aplicação desta votação será submetida aos tribunais da comarca 
da sede onde está registada comercialmente a TVI. 

 
2ª FASE – CASTING 

Nesta segunda fase a Shine entrará em contacto com os concorrentes selecionados da primeira 

fase e convocá-los-á para a realização de diversos castings. 

O objetivo desta fase é o conhecimento dos potenciais concorrentes e a avaliação das suas 

capacidades criativas. 

3ª FASE – SELECÇÃO FINAL 

Na fase final de seleção serão escolhidas cinco equipas com três elementos cada. 

A Shine e a TVI reservam-se, em qualquer fase de seleção, no direito de convocar candidatos 

que não tenham passado nas fases anteriores. 

O processo e a decisão de eliminação ou não seleção de um potencial concorrente ou 

concorrente é irrecorrível. 

Os concorrentes selecionados manifestam total disponibilidade para as gravações do programa 

nas condições que serão contratualmente estabelecidas entre aqueles e a SHINE. 

 

5. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

As equipas irão viver dentro do mesmo espaço escolhido pela produção, que servirá de 

residência e centro nevrálgico das atividades de compra e venda.  

Cada equipa irá receber um capital inicial, de valor igual, com o qual iniciará as transações, de 

forma a aumentar o seu capital inicial.  

As equipas irão realizar as várias transações através de uma única plataforma online, designada 

pela produção. 

 

 

 



6. SISTEMA DE ELIMINAÇÃO 

No final de cada semana haverá um sistema de eliminação, que decorrerá até ao último 

episódio, no qual será apurado o vencedor.  

O sistema de eliminação basear-se-á na menor acumulação de valor ao capital inicial. 

O concorrente/equipa eliminados terão de abandonar o programa, levando apenas os seus bens 

pessoais. Nenhum objeto adquirido no decurso do programa poderá sair do local, exceto 

durante a competição.  

A receita monetária gerada pela equipa eliminada é doada a uma instituição de solidariedade 

social à escolha da produção / TVI. 

 

7. PRÉMIO 

À equipa vencedora do programa será entregue o valor monetário acumulado durante a 

competição. 

 

8. REGRAS DE CONDUTA 

A Shine e a TVI reservam-se no direito de eliminar qualquer potencial concorrente do processo 

de seleção ou concorrente do programa se a sua atuação for inadequada ou contrária a qualquer 

código de ética, a qualquer regulamento ou disposição legal. De igual forma, não poderão 

utilizar uma linguagem inapropriada, fazer declarações injuriosas ou ofender, por qualquer 

modo, a honra de qualquer pessoa, empresa ou entidade. 

Os potenciais concorrentes ou concorrentes não poderão promover qualquer serviço ou 

produto, salvo se tal decorrer do contrato de participação que celebrarão com a SHINE. 

Os concorrentes zelarão pela preservação dos materiais e equipamentos que lhe serão cedidos 

para utilização no decorrer do programa. 

Em casos de situações imprevistas, não abrangidas pelas presentes regras e incluídas no 

contrato de participação, relativas a defeitos ou falhas técnicas ou ainda situações de força 

maior, cabe exclusivamente à SHINE decidir como proceder. 

A SHINE tem o direito de, a qualquer momento, pôr termo à participação dos concorrentes no 

programa, devendo para tal indicar as razões dessa decisão. 

O concorrente poderá ser excluído do programa caso os testes médicos revelem não possuir 

condições físicas ou psicológicas para continuar a sua participação no programa. 

As presentes regras podem ser alteradas sem aviso prévio por motivos técnicos, operativos, 

comerciais ou de força maior. 

 

9. CESSÃO DE DIREITOS 

Os potenciais concorrentes e concorrentes cedem os direitos que detêm sobre a sua imagem à 

Shine e à TVI, no âmbito da sua participação no programa, bem como em todo o tipo de 



atividades relacionadas com o mesmo – incluindo publicidade e promoção -, de forma definitiva 

e irreversível, autorizando a sua edição, reprodução, dobragem, legendagem, comunicação e a 

emissão em direto ou diferida e respetivas retransmissões, de forma completa ou fracionada, 

através de qualquer produção, sinal, plataforma, suporte ou meio técnico – já existentes ou a 

serem criados no futuro - tanto a nível nacional como internacional, sem qualquer limitação 

quantitativa, temporal, territorial ou de qualquer outra espécie, com faculdade de cessão a 

terceiros. 

Os concorrentes cedem, de forma exclusiva, universal, definitiva e irreversível à TVI e Shine 

todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, correspondentes à sua participação no 

programa, com faculdade de cessão a terceiros. A TVI e Shine têm o direito de utilizar e explorar 

tais direitos, de forma integral ou parcial, podendo proceder à sua edição, reprodução, 

dobragem, legendagem, comunicação e a emissão em direto ou diferida e respetivas 

retransmissões, através de qualquer produção, sinal, plataforma, suporte ou meio técnico – já 

existentes ou a serem criados no futuro - tanto a nível nacional como internacional, sem 

qualquer limitação quantitativa, temporal, territorial ou de qualquer outra espécie.  

As cessões supra referidas são voluntárias e gratuitas. 

 

10. MODIFICAÇÃO DE REGRAS E LEI APLICÁVEL 

A Shine e a TVI reservam-se no direito de alterar ou retirar de emissão o programa por motivos 

técnicos, operativos, comerciais ou de audiência. 

Para a resolução de eventuais conflitos ou interpretação das presentes regras será aplicada a lei 

portuguesa, sendo competente o foro da comarca de Lisboa. 

 

11. RECLAMAÇÕES 

 O concorrente poderá efetuar as suas reclamações em relação ao programa através de 

qualquer uma das seguintes vias: 

- Por escrito, através de documento escrito dirigido a Shine Iberia, S.L.U. – Sucursal Em 

Portugal, Avenida da República, n.º 25, 5C, 1050-186 Lisboa. 

- Através do contato telefónico da TVI 21 434 75 00, entre as 09:00 e as 24:00 

 

Lisboa, 21 de Agosto de 2015  


