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O Programa Inspira o Teu Professor tem como objetivo aumentar o
reconhecimento da missão social da profissão docente na sociedade.

Neste programa os alunos realizam/produzem iniciativas, ações e/ou
materiais de inspiração. Com eles pretende-se que os alunos se tornem
protagonistas da sua educação, inspirando professores através do
desenvolvimento de ações e da produção de conteúdos que serão
posteriormente divulgados junto de professores, pais/encarregados de
educação, comunidade escolar e local, nos social media e outros canais.

O Concurso Inspira o Teu Professor é uma iniciativa promovida pela
Associação Mentes Empreendedoras no âmbito do programa Inspira o
Teu Professor e irá premiar os participantes que melhor respondam aos
desafios propostos.

O concurso dirige-se a toda a comunidade escolar, em particular aos
alunos e professores das turmas participantes e constitui uma forma de
reconhecimento pelo empenho e iniciativa dos alunos que pretendam
participar.

1 INTRODUÇÃO



Promover a valorização do papel social da profissão docente,
através da criação de um movimento alargado em torno deste
tema;

Comunicar, divulgar e difundir as ações e conteúdos produzidos
pelos alunos, promovendo oportunidades de envolvimento e
participação de professores, pais/encarregados de educação,
comunidade escolar e comunidade local;

Valorizar e fomentar a relação aluno-professor.

OBJETIVOS2

PÚBLICO-ALVO3

O Concurso Inspira o Teu Professor, edição 2022/2023, dirige-se
aos alunos de 7º, 8º e 9º anos, das turmas das escolas com 3º ciclo
do ensino básico aderentes ao programa Inspira o Teu Professor.



3 workshops de 90 min. – em formato presencial;

Acompanhamento à distância da equipa Inspira o Teu Professor,
sempre que solicitada. Envio de informações e/ou lembretes ao
longo de todo o percurso do concurso;

No decorrer do programa Inspira o Teu Professor os alunos vão
desenvolver ações/materiais inspiradores para reconhecer e
agradecer aos professores pelo seu trabalho, envolvendo a
comunidade escolar;

Serão selecionados, pelos jurados, os finalistas participantes no
concurso;

Será realizado um evento final para premiação dos alunos
participantes no concurso.

AÇÃO4



O programa Inspira o Teu Professor, edição 2022/2023 irá
decorrer entre novembro de 2022 e junho de 2023;

Após encerradas as candidaturas serão selecionados e anuncia-
dos os finalistas de cada categoria. Poderá conhecer as datas
estipuladas para este período no ponto seguinte;

No final do ano letivo, teremos um evento onde todos os
finalistas serão convidados a participar e onde iremos anunciar
os vencedores e atribuir os respetivos prémios. A data deste
evento será posteriormente apresentada.

CALENDÁRIO5



As candidaturas ao concurso Inspira o Teu Professor, edição 2022-
2023, devem ter em atenção as seguintes datas:

CANDIDATURAS6

Abertura de Candidaturas: 2 de março de 2023;

Fecho de Candidaturas: 9 de maio de 2023;

De seguida poderá conhecer cada categoria a concurso e respetivos
formulários de inscrição:

I | CATEGORIA DE GRUPO "INSPIRAÇÃO AOS MOLHOS" 

Deverá ser submetida uma candidatura por um elemento do grupo
participante (o grupo deverá ter 3 a 5 elementos) através do
preenchimento do formulário.

https://forms.gle/mWHSwk8qbCT3JDKE6

https://forms.gle/ZNtZxG1Ztf2NHtqi9


II | CATEGORIA INDIVIDUAL "MESTRE DA INSPIRAÇÃO"

Os alunos que escolham participar na Categoria II, deverão
submeter a sua candidatura através do formulário.

https://forms.gle/NQwuq2sUvkAeAhYT7

As candidaturas ao Concurso Inspira o Teu Professor, edição 2021-
2022, devem ter em atenção as seguintes datas:

INSCRIÇÃO NO CONCURSO E
ENTREGA DE EVIDÊNCIAS

7

https://forms.gle/KD9Hwba3E6pfXXxMA


Os documentos, imagens/fotografias e vídeos que comprovam a
implementação das ações e os resultados alcançados devem ser
enviados até à data final para submissão de candidaturas: até 9
de maio, através do formulário de candidatura (ver ponto 6);

Os documentos devem ser enviados através de um ficheiro zip,
com os conteúdos/evidências solicitadas. Caso os ficheiros
sejam demasiado pesados (por exemplo álbum de fotografias,
vídeos) para envio através do formulário, por favor enviar
através do website https://wetransfer.com/ e mencionar esse
envio no formulário;

A receção das evidências é confirmada pela equipa Mentes
Empreendedoras. No caso da confirmação não ter sido recebida,
é necessário entrar em contato com a equipa Mentes
Empreendedoras;

Os participantes que não cumpram todas as regras do concurso
serão automaticamente excluídos.

Dá asas à tua criatividade e imaginação e participa numa ou nas
duas categorias.

CATEGORIAS8



  

  

  

I | CATEGORIA DE GRUPO "INSPIRAÇÃO AOS MOLHOS"

Criar um movimento em torno do Inspira o Teu Professor, realizar
ações e/ou criar materiais, envolvendo o maior número de pessoas
possível, nomeadamente alunos, professores, pais/encarregados de
educação, comunidade escolar e local, sensibilizando-as para os
principais objetivos do concurso.

Formulário de candidatura preenchido;
Fotografias e vídeos dos materiais e ações produzidas;
(consultar pontos 6 e 7)

Criar cartazes com frases inspiradoras e publicá-los nas redes
sociais dos participantes ou dos pais/encarregados de educação;

Fazer vídeos com entrevistas a várias pessoas sobre quão importante
é a figura do professor, convidando-as a contar uma história positiva
que tenham experienciado com um dos seus professores no seu
tempo de alunos.

II | CATEGORIA INDIVIDUAL "MESTRE DA INSPIRAÇÃO"

  

  

  

Dar oportunidade aos alunos de participar e dar o seu contributo
pessoal, considerando o seu poder enquanto "agentes de inspiração".
Estas cartas não devem ser dirigidas a um professor específico, mas
à figura global que representa e têm como objetivo agradecer e
inspirar os professores.

No final do concurso será selecionada a carta mais inspiradora.
A carta é um elemento de inspiração muito forte que é visto de forma
especial por parte dos professores já que tem um impacto enorme
naquela que é a sua motivação para o desempenho da sua profissão.

Carta escrita e assinada pelo aluno (máximo uma página A4).

Esta carta deve ser manuscrita e o aluno deve garantir que a mesma
está legível. Deverá ser acompanhada de um vídeo criativo com base
no conteúdo da carta. Este vídeo deverá ter idealmente 1 minuto.
(consultar pontos 6 e 7)

Escrever uma carta inspiradora, motivadora e de agradecimento aos
professores (não a um específico, mas à figura em si, à profissão do
professor).



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO9

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

conteúdo da mensagem de reconhecimento e inspiração;
nível de motivação/inspiração e criatividade da carta e vídeo
que acompanha;
formato: 1 página  A4 (manuscrita, legível e assinada);
vídeo criativo, de 1 minuto, que reflita o conteúdo da carta.

Critérios para seleção da carta mais inspiradora:

Cada carta e respetivo vídeo serão avaliados individualmente por
um júri, utilizando uma pontuação de 1 a 5.



  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Número de comunicações online, qualidade e alcance (número
de “gostos” e partilhas) em publicações com as páginas de
Facebook e Instagram das Mentes Empreendedoras identi-
ficadas;

Número de comunicações offline, qualidade e alcance (jornal
da escola, rádio local, etc.);

Ações/comunicações que alcancem a comunidade local serão
especialmente valorizadas;

Valorização e fomento da relação aluno-professor;

Criatividade e relevância;

Apresentação e envio de todos os materiais no formato
proposto até à data final para submissão de candidaturas.

São elegíveis as candidaturas que tenham respeitado o desafio
em termos de ação, dos seus objetivos de impacto e envolvimento
(maior alcance de pessoas), de acordo com os objetivos gerais do
Concurso Inspira o Teu Professor, isto é: 

Valorização do papel social e da profissão de professor através
da criação de um movimento alargado em torno deste tema e do
objetivo geral do concurso. Difusão das ações e conteúdos
produzidos pelos alunos, promovendo oportunidades de envolvi-
mento e participação dos professores, pais, comunidade escolar e
comunidade local, particularmente:

Júri: Para cada um dos critérios descritos nas tabelas acima será atribuída uma
pontuação de 1 a 5, sendo 1 a pontuação mínima e 5 a pontuação máxima. Em caso
de empate prevalece a decisão consensual do Júri.



CONTACTOS10

Para mais informações sobre o Concurso Inspira o teu Professor,
contacta o/a teu/tua Mentor/a ou envia uma mensagem para a
página de instagram das Mentes Empreendedoras
@somosmentesempreendedoras

DISPOSIÇÕES GERAIS11

A participação no concurso implica o conhecimento e aceitação, integral e sem reservas,
dos termos e condições previstos no presente Regulamento e Política de Privacidade do
ponto 13.
A organização promotora das Mentes Empreendedoras e Inspira o Teu Professor, (doravante
denominada “Organização”), reserva-se o direito de alterar as condições do regulamento,
sem lhe ser devida qualquer compensação pecuniária ou outra pelo facto de se alterar o
Regulamento, tornando-se estas alterações efetivas após a sua divulgação através de e-mail
para o endereço eletrónico facultado pelo professor responsável pela implementação do
Programa Inspira o Teu Professor na escola.
Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e decidida
pela Organização.
A Organização não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam a
validação da participação.
A Organização reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar, suspender ou
cancelar o Concurso ou o prémio a atribuir, em caso de situações imprevistas, excecionais
ou supervenientes.
Os participantes e co-participantes (i.e, todas as pessoas ou entidades que tenham
participado direta ou indiretamente neste concurso), autorizam gratuitamente a divulgação
do(s) respetivo(s) trabalho(s), em qualquer meio de divulgação, para efeitos publicitários
do Concurso, implicando tal autorização qualquer cedência, temporária ou definitiva, dos
direitos de autor e direitos conexos sobre o trabalho, imagens ou outros apresentados a
concurso.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE12

ENQUADRAMENTO
A Acessível Êxito Associação é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, com
o NIPC 510 614 183 e sede na Rua José Falcão, n.º 16, 1.º direito, no Concelho de Oeiras
(“Associação”), dinamizadora do projeto “Mentes Empreendedoras”.
O projeto “Mentes Empreendedoras” compreende a realização de workshops, ações de
formação, programas de voluntariado, concursos e outras atividades no âmbito do
desenvolvimento de competências dos participantes (“Atividades”).

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A presente Política de Privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pela
Associação, através de qualquer meio.
A Associação, enquanto Responsável pelo Tratamento, compromete-se a proteger a
privacidade dos utilizadores das páginas de redes sociais e dos websites desenvolvidos
pela Associação, bem como de todos aqueles que lhe confiarem qualquer tipo de dados
(“dados pessoais”), designadamente, pelo preenchimento de formulários online ou em papel
ou pela mera participação em Atividades, em conformidade com o Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.
As entidades responsáveis pelas plataformas de redes sociais podem proceder à recolha do
endereço IP dos utilizadores e páginas que estes estejam a visitar nos websites
desenvolvidos pela Associação. As interações dos utilizadores com as referidas entidades
serão tidas ao abrigo da política de privacidade da empresa que disponibiliza aquelas
plataformas e respetivos serviços.
Os websites desenvolvidos pela Associação poderão incluir ligações para outros websites
com diferentes políticas de privacidade. Sempre que os utilizadores submeterem os seus
dados pessoais a qualquer um desses websites, os seus dados pessoais serão geridos
pelas respetivas políticas de privacidade.

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS
Dados Pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e em qualquer suporte,
relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável.

PRINCIPAIS FONTES DE RECOLHA DE DADOS PESSOAIS
A Associação recolhe dados pessoais através de:
1. Websites, aplicações e páginas do Facebook do projeto “Mentes Empreendedoras”: 
https://www.mentesempreendedoras.com/
http://www.inspireyourteacher.com 
www.facebook.com/SomosMentes/ 
www.facebook.com/inspiraoteuprofessor 

http://www.mentesempreendedoras.com/
http://www.inspireyourteacher.com/
http://www.facebook.com/SomosMentes/
http://www.facebook.com/inspiraoteuprofessor


2.Website e páginas do Facebook, Instagram e Twitter do concurso “GlobalTeacher Prize
Portugal”: www.globalteacherprizeportugal.pt/
https://www.facebook.com/Global-Teacher-Prize-Portugal-1167304456738711/
https://www.instagram.com/globalteacherprizeportugal/ https://twitter.com/GTPportugal
3.Formulários, em papel, preenchidos por alunos, encarregados de educação, professores,
entre outros, no âmbito das Atividades desenvolvidas pela Associação, no âmbito do projeto
“Mentes Empreendedoras”.

QUE DADOS PESSOAIS RECOLHEMOS
Conforme a Atividade em causa, a Associação poderá recolher os seguintes dados dos
participantes, voluntários, concorrentes ou júris, conforme os casos, entre outros: nome
completo, localização, número de telemóvel, email, data de nascimento ou outros dados
pessoais que a Associação considere necessários, pertinentes ou convenientes, no âmbito
de cada Atividade, tais como profissão, ano de licenciatura, imagem, voz (através de
fotografias ou vídeos), materiais, obras, entre outros.
Sempre que o titular dos dados for menor de 16 anos, será também solicitado o nome
completo do respetivo encarregado de educação.

O QUE É O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O tratamento de dados pessoais abrange um vasto conjunto de operações efetuadas sobre
dados pessoais e inclui a recolha, registo, organização, conservação, consulta, apagamento,
entre outros.

QUAIS SÃO AS FINALIDADES DO TRATAMENTO
A Associação garante que os dados pessoais fornecidos serão utilizados, exclusivamente,
para os fins ligados à execução das respetivas Atividades.
No que respeita ao desenvolvimento de Atividades no âmbito do projeto “Mentes
Empreendedoras”, os dados pessoais são recolhidos para gestão de contactos, envio e
receção de mensagens entre a Associação e os utilizadores, concorrentes e participantes,
envio de newsletters e email marketing da Associação, entre outros.
Em relação aos dados pessoais recolhidos, em especial, no âmbito de concursos
promovidos pela Associação, designadamente o “Global Teacher Prize Portugal”, o
tratamento visa a gestão de iniciativas e de projetos relacionados com prémios, distinções,
menções honrosas, entre outros.

QUAIS SÃO OS FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO
A Associação só efetua o tratamento de dados pessoais quando exista um fundamento
jurídico.
As circunstâncias em que os dados pessoais são objeto de tratamento pela Associação ou
por empresas subcontratadas são as seguintes:
1. Consentimento:
Quando o titular dos dados tiver dado o seu consentimento livre, esclarecido e expresso –
por escrito, oralmente ou através da validação de uma opção. Por exemplo, o consentimento
para envio de newsletters e email marketing da Associação, recolha de imagens e de voz,
entre outros.

http://www.globalteacherprizeportugal.pt/
http://www.facebook.com/Global-Teacher-Prize-Portugal-1167304456738711/
http://www.instagram.com/globalteacherprizeportugal/


No caso de tratamento de dados pessoais de menores 16 anos, a Associação exigirá que
seja prestado consentimento por parte dos respetivos representantes legais.
Caso a Associação pretenda utilizar os dados pessoais recolhidos para finalidades distintas
daquelas para as quais recebeu autorização do titular dos dados, solicitará uma nova
autorização para essa utilização específica.

1. Interesse legítimo:
Sempre que o tratamento de dados pessoais corresponda a um interesse legítimo da
Associação, dos utilizadores dos websites ou redes sociais, dos participantes das
Atividades ou dos concorrentes aos prémios, entre outros. Por exemplo, o interesse na
gestão das relações jurídicas entre a Associação e os concorrentes ou o interesse em
proceder às diligências necessárias à sua atribuição.
1. Cumprimento de obrigações legais:
Nos casos em que o tratamento de dados é necessário para cumprir uma obrigação legal a
que a Associação esteja adstrita, como por exemplo, a obrigação de conservação de dados
pessoais por determinado período de tempo.

COMO PROTEGEMOS OS DADOS PESSOAIS
A Associação compromete-se a adotar todas as precauções necessárias, e legalmente
exigidas, para garantir a proteção dos dados pessoais recolhidos, garantindo, assim, a
segurança online e offline de toda a informação recolhida.
A Associação assume perante os titulares dos dados um compromisso de privacidade em
relação aos dados que lhe são transmitidos, comprometendo-se, assim, a adotar as medidas
técnicas e organizativas adequadas a proteger os dados contra a destruição acidental ou
ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão, o acesso não autorizado ou qualquer outra
forma de tratamento ilícito.

QUEM SÃO OS DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS
O principal destinatário dos dados pessoais recolhidos é a Associação, contudo, os dados
pessoais poderão também ser tratados por empresas subcontratadas, nomeadamente para
o alojamento de páginas web ou para verificação dos processos de eleição dos vencedores
dos concursos promovidos pela Associação, entre outros.
A Associação garante que apenas serão fornecidos a estas empresas os dados pessoais
necessários para a prestação do serviço em causa.
Os dados pessoais só serão transferidos para fora da União Europeia se a transferência for
feita para um Estado que assegure um nível de proteção de dados adequado, ou se a
transferência for feita ao abrigo de um acordo que respeite os requisitos da União Europeia
relativos à transferência de dados pessoais para fora da União Europeia, ou ainda se a
transferência for feita ao abrigo de um acordo com cláusulas contratuais tipo aprovadas
pela União Europeia.

QUAL O PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
A regra geral é a de que os dados pessoais serão conservados apenas pelo período
necessário à execução das Atividades no âmbito da quais foram recolhidos ou, quando for o
caso, até à retirada do consentimento do titular dos dados, exceto nos casos em que exista
outro fundamento jurídico para o respetivo tratamento.



Concretamente, no que respeita às Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Mentes
Empreendedoras”, os dados pessoais serão conservados, em regra, pelo prazo máximo de 5
(cinco) anos a contar do fim da respetiva Atividade, salvo nos casos em que o titular dos
dados seja associado ou voluntário da Associação, situação em que o mesmo prazo começa
a contar a partir da data em que cesse a relação de associado ou de voluntário, ou salvo
autorização expressa do titular dos dados (ou do seu representante legal) para a
conservação dos mesmos por um período superior, designadamente no caso de imagens ou
gravações vídeo.

Em especial, em relação aos concursos desenvolvidos pela Associação, designadamente, o
“Global Teacher Prize Portugal”, os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo
período máximo de 5 (cinco) anos a contar do termo de cada edição do prémio, sem
prejuízo da manutenção de notícias relacionadas com os vencedores, entre outros.
Nos casos em que haja apoio de entidades terceiras financiadoras, os dados pessoais serão
conservados pelo período necessário para o cumprimento das obrigações contratuais
decorrentes do financiamento. Os documentos contabilísticos serão conservados pelo
prazo de 10 anos a contar da sua emissão, de acordo com a legislação fiscal em vigor.
Os títulos comerciais relacionados com contratos de prestação de serviços serão
conservados em conformidade com os prazos previstos na legislação comercial.

QUAIS SÃO OS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
A Associação assegura ao titular dos dados pessoais o direito de acesso, retificação,
eliminação ou cancelamento, oposição, limitação do tratamento e portabilidade dos dados,
quando aplicável, devendo, para efeito, utilizar os contactos abaixo indicados.
A Associação fornece ao titular dos dados todas as informações sobre as medidas
tomadas, mediante pedido apresentado através dos referidos contactos, sem demora
injustificada e no prazo de um mês a contar da data de receção do pedido. Esse prazo pode
ser prorrogado até dois meses, quando for necessário, tendo em conta a complexidade do
pedido e o número de pedidos.
Caso o tratamento dos dados pessoais seja baseado no consentimento, o titular dos dados
tem o direito de o retirar, sem comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até
esse momento.
Uma vez retirado o consentimento, os dados pessoais serão apagados, exceto nos casos
em que exista outro fundamento jurídico para o respetivo tratamento (como por exemplo, o
caso do cumprimento de um contrato ou de uma obrigação legal a que a Associação se
encontre adstrita).
Caso o titular dos dados pretenda retirar o seu consentimento deverá contactar-nos para
dados@mentesempreendedoras.com.
Sempre que assim o entenda, o titular dos dados pode apresentar uma reclamação dirigida
à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

mailto:dados@mentesempreendedoras.com


ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Associação poderá, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à presente
Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente comunicadas nos seus
diversos canais de comunicação.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os dados pessoais recolhidos são integrados numa base de dados que se encontra
devidamente regularizada junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

CONTACTOS
Para o exercício dos direitos acima referidos ou caso o titular dos dados queira colocar
alguma questão sobre a segurança e privacidade que a Associação lhe garante, deverá
contactar a Associação através do endereço de email dados@mentesempreendedoras.com.

mailto:dados@mentesempreendedoras.com


SER INSPIRADO É INCRÍVEL,
INSPIRAR É GENIAL!


