
REGULAMENTO 

 

A. CONTEXTO 

O ano de 2017 ficou marcado como o pior ano em Portugal quanto a incêndios 

florestais, tendo-se revelado um dos anos mais mortíferos no que a estes diz respeito.  

Foram 112 vítimas e 500 mil hectares de área ardida, com os dias 17 de junho e 15 de 

outubro a ficarem na memória de todos. 

As causas foram diversas, desde a má gestão da floresta, até ao facto de os terrenos 

privados estarem abandonados em consequência do envelhecimento e desertificação 

das populações, incluindo, ainda, o facto de as autoridades nacionais não terem 

estado à altura de um flagelo desta dimensão. 

Foram também várias as críticas à atuação da Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC), tendo também sido constantes, ao longo da época de fogos, as polémicas 

relacionadas com as falhas no funcionamento do Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança (SIRESP) e as lacunas na forma de lidar com os incêndios 

apontadas pela Comissão Técnica Independente (CTI), nomeada pela Assembleia da 

República para analisar os fogos de Pedrógão Grande.  

Por isso, pela sua natureza e matriz de defensor das causas de todos e para todos os 

que estão indefesos, o CM não esquece! 

Assim, para que a catástrofe dos fogos não volte a repetir-se o CM vai dinamizar um 

conjunto de iniciativas junto da sociedade civil, no sentido de procurar e incentivar as 

melhores práticas na prevenção dos fogos florestais. Serão criados um ‘site’ na net, e 

espaços no jornal e na CMTV nos quais os leitores serão convidados a deixar ideias e 

sugestões, com vista a evitar mais mortes e a reduzir ao máximo a área ardida.  

Após essa fase irão ser selecionadas por um júri nomeado para o efeito as propostas 

que possam ter mais relevância e que serão, posteriormente, submetidas à votação de 

toda a sociedade. 

No final, caberá aos leitores elegerem as melhores sugestões, que serão a base de 

uma moção nacional que o CM entregará ao Governo e na Assembleia da República. 

Esta moção nacional será assinada presencialmente, cabendo a cada um de nós dar o 

seu contributo para a resolução de um problema que ameaça eternizar-se na 

sociedade portuguesa. 

 

 



B. CALENDÁRIO DAS ACÇÕES: 

 

Lançamento da iniciativa ‘CM não esquece’: Dia 19 de março 

Submissão das ideias e sugestões: De 19 de março a 7 de abril 

Seleção das ideias e sugestões por parte do júri: De 9 a 14 de abril  

Submissão das ideias a votação pública: De 14 de abril a 4 de maio 

Apresentação da moção nacional: Dia 10 de maio 

Assinatura da moção nacional: De 10 de maio a 15 de outubro 

Entrega da moção nacional  

ao Governo na Assembleia da República: Dia 19 de outubro 

 

C. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

A COFINA MEDIA, S.A., com sede na rua Luciana Stegagno Picchio, n.º 3, 1549-023 

Lisboa, titular do número de matrícula e de pessoa coletiva 502 801 034 (de ora em 

diante designada por ‘COFINA MEDIA’) irá promover, a partir 19 de março de 2018, a 

iniciativa ‘CM não esquece’, com o objetivo de recolher as ideias e sugestões 

propostas pelos cidadãos, entidades públicas e da sociedade civil, que serão 

selecionadas, através de um júri nomeado para o efeito, e colocadas a votação 

pública, a fim de as mais votadas servirem como base à redação de uma moção a ser 

apresentada pela COFINA MEDIA ao Governo e na Assembleia da República, no dia 

19 de outubro. 

 

1. PARTICIPANTES 

A iniciativa ‘CM não esquece’ é destinada a todos os cidadãos de nacionalidade 

portuguesa residentes em Portugal ou no estrangeiro, ou de nacionalidade estrangeira 

desde que residentes em território nacional. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS IDEIAS E DAS SUGESTÕES 

As ideias e sugestões poderão ser apresentadas através dos seguintes canais: 

a) Preenchimento de formulário digital, disponível em  

https://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece/a-iniciativa 

https://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece/a-iniciativa


b) Envio por carta com indicação Iniciativa ‘CM não Esquece’ para a seguinte 

morada: Redação CM/CMTV, rua Luciana Stegagno Picchio, n.º 3, 1549-023 

Lisboa. 

 

3. REQUISITOS DAS IDEIAS/SUGESTÕES 

Serão consideradas elegíveis para a votação as ideias e sugestões que obedeçam 

aos seguintes requisitos cumulativos e de verificação obrigatória: 

a) as ideias ou sugestões deverão enquadrar-se no âmbito da prevenção ou 

combate aos incêndios; 

b) as ideias e sugestões apresentadas deverão ter no máximo 2500 (dois mil e 

quinhentos) caracteres; 

c) as ideias e sugestões deverão estar identificadas com o nome e o endereço de 

email, no caso do formulário digital; 

d) as ideias e sugestões apresentadas poderão ser editadas e reescritas antes de 

se tornarem públicas para votação; se o júri verificar que existe similaridade ou 

complementaridade, poderá editá-las, designadamente, através da fusão de duas ou 

mais ideias numa só; 

e) não é permitida a inclusão de publicidade implícita ou explícita nas ideias ou 

sugestões. 

f) cada participante pode apresentar mais do que uma ideia ou sugestão.  

g) serão aceites e consideradas todas as ideias e sugestões recebidas até às 

23h59m do dia 14 de abril de 2018, independentemente do canal utilizado, não se 

responsabilizando a COFINA MEDIA pelos eventuais atrasos nas entregas nas ideias 

e sugestões enviados através de via postal; 

h) as ideias e sugestões deverão salvaguardar os princípios preconizados no 

estatuto editorial do Jornal Correio da Manhã, e da CMTV, designadamente, defesa da 

inclusão social, da não discriminação, dos direitos das crianças, das mulheres, das 

minorias e dos desfavorecidos, bem como na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e na Constituição da República Portuguesa, disponível em: 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/lei-da-transparencia/detalhe/estatuto_editorial 

 

4. SELEÇÃO DAS IDEIAS E SUGESTÕES 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/lei-da-transparencia/detalhe/estatuto_editorial


As ideias e sugestões serão selecionadas por um júri, constituído por membros 

nomeados para o efeito pela COFINA MEDIA, entre os dias 9 a 14 de abril. 

 

5. VOTAÇÃO 

5.1. Após a seleção das ideias e sugestões, estas serão publicadas e submetidas a 

votação pública, de dia 14 de abril a 4 de maio, através do endereço 

http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece e na página 5 do Jornal Correio da Manhã. 

5.2. A votação poderá ser realizada através de:  

a) Votação Online, sendo necessário confirmar a votação através de um botão digital 

para o efeito; 

b) Votação telefónica, sendo necessário marcar o número associado à ideia ou 

sugestão através de linha telefónica de valor acrescentado com um custo por 

chamada de € 0,60 (sessenta cêntimos), acrescidos de IVA. 

5.3. As ideias ou sugestões submetidas a votação pública mais votadas serão as que 

irão constituir a base para a redação da moção nacional a apresentar pela COFINA 

MEDIA, ao Governo e na Assembleia da República, no dia 19 de outubro. 

 

6. EXCLUSÕES 

Serão excluídos da votação, sem necessidade de aviso prévio, todos os participantes 

relativamente aos quais se verifique a ocorrência de algum dos seguintes factos: 

a) participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

b) manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas 

informáticos, nomeadamente que possam ter por efeito alterar os resultados ou 

favorecer as ideias ou iniciativas de um participante em detrimento dos demais 

participantes; 

c) utilização de programas informáticos ou de quaisquer artifícios técnicos 

(vulgarmente designados por ‘hacking’ ou ‘cheating’), que permitam votações 

automáticas ou de outro tipo; 

d) violação, ofensa ou desrespeito dos direitos de autor ou de propriedade intelectual 

de qualquer terceiro. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece


7.1. A participação na iniciativa ‘CM não esquece’ pressupõe o conhecimento e 

aceitação do presente Regulamento. 

7.2. A COFINA MEDIA reserva-se o direito de, a todo o tempo, e sem necessidade de 

aviso prévio, alterar ou rever o presente Regulamento, sendo qualquer alteração 

divulgada no endereço http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece 

7.3. A COFINA MEDIA reserva-se o direito de, após verificar a existência de qualquer 

violação do presente Regulamento ou qualquer indício de participação fraudulenta, 

automaticamente, e sem aviso prévio, excluir o participante em causa. 

7.4. Todas as dúvidas sobre a interpretação do presente Regulamento e os casos 

omissos relativos à iniciativa ‘CM não esquece’ serão analisados e decididos pela 

COFINA MEDIA. 

7.5. O presente Regulamento poderá ser consultado, a todo o tempo, em 

http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece  

7.6. Os dados pessoais facultados pelos participantes serão exclusivamente utilizados 

para os fins da iniciativa ‘CM não esquece’, podendo, ainda, ser utilizados para fins 

jornalísticos, e serão eliminados no prazo de 3 (três) meses a contar da data de 

término da iniciativa ‘CM não esquece’. 

7.7. A COFINA MEDIA é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais facultados 

pelos participantes e garante aos participantes, nos termos da Lei n.º 67/98, de 28 de 

outubro, sem quaisquer custos, o direito de acesso, retificação, atualização e 

eliminação dos seus dados pessoais, devendo, para o efeito, o titular dos dados 

pessoais enviar comunicação escrita para a morada acima indicada. 

http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece
http://www.cmjornal.pt/cmnaoesquece

