
Canal de Comunicação  

 

1. Objeto 

O e-Global Notícias em Português é um órgão de comunicação independente de difusão de 

notícias de temática generalista com um enfoque particular nos acontecimentos nos países 

lusófonos, que tem trabalhado diariamente de forma profissional e empenhada para 

proporcionar aos seus leitores e utilizadores dos seus serviços, uma melhor experiência. 

O Eu Conto! é um canal privilegiado de comunicação entre a sociedade civil e o e-Global 

Notícias em Português. Através deste canal, os utilizadores podem submeter à apreciação 

da Direção Editorial, histórias, fotos e vídeos de natureza informativa, que o e-Global 

Notícias em Português poderá exibir no seu site www.e-global.pt e/ou páginas das redes 

sociais, quando os mesmos tenham qualidade e relevância noticiosa de acordo com a linha 

editorial. 

 

2. Elegibilidade dos participantes 

Podem enviar histórias, fotos e vídeos de natureza informativa qualquer cidadão que 

tenha atingido a maioridade no país onde reside. 

 

3. Caraterísticas das Histórias/Fotos/Vídeos 

As histórias, fotos e vídeos remetidos ao e-Global Notícias em Português deverão: 

 

a) Ser enviadas através do formulário que se encontra na secção Eu Conto!, do site 

www.e-global.pt; 

 

b) Apresentar uma natureza informativa; 

 

c) Não violar direitos de terceiros incluindo direitos de personalidade, de autor ou de 

propriedade industrial. 

 

 

4. Direito sobre as Histórias/Fotos/Vídeos 

4.1 Os remetentes declaram que as histórias, fotos e vídeos de natureza informativa 

enviadas são exclusivamente da sua autoria e, nessa qualidade, autorizam o e-Global 

Notícias em Português, ou terceiros por estas indicados, a exercer as seguintes faculdades 

sobre a mesma, e sem prejuízo dos direitos morais que lhe assistem:  

 

a) Difusão das histórias, fotos e vídeos no todo ou em parte, sem limite de tempo, por 

qualquer meio técnico, no território nacional ou estrangeiro;  

 

b) Comunicar ao público as histórias fotos e vídeos, por qualquer meio técnico;  

 

c) Disponibilizar ao público as histórias, fotos e vídeos, no momento e lugar definido 

pelo consumidor final, por qualquer meio técnico;  

 

d) Adaptar, remontar e efetuar outras modificações sobre as histórias, fotos e vídeos, 

conforme as exigências legais, de programação, de redação, ou correção, utilizando-a 

na sua totalidade ou sob a forma de excertos;  
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e) Reproduzir ou digitalizar, total ou parcialmente, quaisquer suportes das histórias, 

fotos e vídeos, em todos os formatos e proceder a legendas; 

 

f) Efetuar, guardar, destruir, ceder, emprestar, alugar ou vender quaisquer originais, 

gravações ou cópias dos suportes das histórias, fotos ou vídeos de natureza 

informativa; 

 

g) Incorporar as histórias, fotos e vídeos em outras obras intelectuais, exercendo sobre 

estas as faculdades referidas nas alíneas anteriores. Os direitos consignados nas 

alíneas anteriores podem ser exercidos uma ou mais vezes, a todo o tempo e em 

qualquer lugar, e sem limite quanto ao número de exemplares. 

 

4.2 Os remetentes obrigam-se a obter, junto de todas as pessoas intervenientes nas 

histórias, fotos e vídeos de natureza informativa e, bem assim, de quaisquer titulares de 

direitos de qualquer natureza sobre obras, coisas ou dimensões da pessoa humana 

incorporadas nas histórias, fotos e vídeos de natureza informativa enviadas, as 

autorizações necessárias para o livre exercício, pelo e-Global Notícias em Português, dos 

direitos que à mesma lhe ficam a caber sobre as histórias, fotos e vídeos de natureza 

informativa nos termos da presente cláusula. 

 

 

5. Proteção de dados 

O envio das histórias, fotos e vídeos de natureza informativa ao e-Global Notícias em 

Português pressupõe o conhecimento e aceitação do seguinte: 

 

a) Constituiu compromisso da Letras Inquietas Unipessoal Lda., responsável pelos serviços 

disponibilizados sob a marca e-Global Notícias em Português, adiante designada por Letras 

Inquietas asse 

 

b) Os dados serão tratados, processados e armazenados no estrito cumprimento dos 

princípios descritos no Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção 

de Dados – RGPD) e da Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto a Letras Inquietas assume tratar 

apenas os dados que sejam estritamente necessários para o desenvolvimento da sua 

atividade e tem como principais objetivos garantir a transparência e segurança no 

tratamento desses dados e o exercício dos direitos dos seus titulares. 

 

c) A Letras Inquietas garante a segurança e confidencialidade do tratamento, nos termos 

legais e a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos remetentes 

que assim o desejem e o comuniquem à Letras Inquietas, por escrito, para a Avenida 

Engenheiro Arantes e Oliveira, nº 3, R/C, 1900-221 Lisboa, ou através do endereço de e-

mail protecaodados@e-global.pt;  

 

d) Ao enviar dados pessoais através da Internet, o remetente reconhece e aceita que os 

dados circulam numa rede aberta, não sendo objeto de proteção específica, correndo o 

risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados. 
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6. Condições Gerais  

6.1 O e-Global Notícias em Português reserva-se ao direito de alterar, suspender ou 

cancelar o canal de comunicação Eu Conto!. 

 

6.2 Caso ocorra uma situação não prevista neste documento, o e-Global Notícias em 

Português interpretará o mesmo de acordo com as regras constantes deste documento e, 

supletivamente, de acordo com a equidade, reservando-se o direito de efetuar qualquer 

modificação na realização, e prolongá-la ou suspendê-la sem qualquer aviso prévio.  

 

6.3 O e-Global Notícias em Português não será responsável por qualquer erro, humano ou 

técnico, que possa ocorrer durante o funcionamento deste canal de comunicação, salvo se 

este resultar de dolo ou negligência grosseira, e exonera-se de qualquer responsabilidade 

por todos os danos e prejuízos que lhe sejam imputáveis apenas a título de mera culpa.  

 

6.4 O e-Global Notícias em Português não se responsabiliza por qualquer dano ou extravio 

causado durante a guarda, transporte ou apresentação pública das histórias, fotos ou 

vídeos de natureza informativa. 

 

6.5 O envio das histórias, fotos ou vídeos de natureza informativa implica a aceitação 

integral sem reservas das presentes condições gerais. 

 

 

 

7. Resolução de Conflitos 

Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes, com motivo da execução, 

interpretação ou aplicação deste regulamento será submetida aos tribunais da comarca de 

Lisboa, com expressa renúncia de quaisquer outros. 

 

 

 


