
GRANDE QUIZ - 20 ANOS DE ESCOLHAS

REGULAMENTO

Preâmbulo

O  Alto  Comissariado  para  as  Migrações,  I.P.,  é  o  organismo  responsável  pela  implementação  e 

monitorização do Programa Escolhas.

O Programa Escolhas, enquanto politica publica que atua na área da inclusão social, foi criado em 

2001 e comemora a 9 de janeiro de 2021 o seu vigésimo aniversário. 

É neste âmbito que surgiu o concurso “Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas” cujo principal objetivo é 

envolver toda a comunidade de projetos Escolhas da 7.º Geração (2019/2020) nas comemorações 

desta ocasião tão especial. O Grande Quiz pretende que cada um dos seus participantes viaje pelos  

20  anos  de  histórias  do  Escolhas,  através  de  desafios  que  serão  propostos  semanalmente,  

subordinados a diferentes temáticas ligadas ao Programa Escolhas.

20 anos de Escolhas.

20 temas.

20 missões.

Simultaneamente, através do “Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas”, o ACM, I.P., pretende reforçar e 

apoiar os projetos locais  da geração em curso, já  em 2020, durante um período de tão grandes  

mudanças na sua intervenção devido à pandemia do COVID-19.



Artigo 1.º

Objeto

O presente Regulamento define os princípios gerais e as condições de funcionamento do concurso 

“Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas”.

Artigo 2.º

Âmbito

O concurso “Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas”,  integra-se nas comemorações dos 20 anos de 

funcionamento do Programa Escolhas,  promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações,  I.P., 

tendo como missão de promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos  

mais vulneráveis, particularmente de descendentes de migrantes e de crianças e jovens ciganos/as, a 

igualdade, a não discriminação e o reforço da coesão social.

Artigo 3.º 

Finalidade 

O Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas tem por finalidade envolver as crianças e jovens participantes 

dos projetos locais do Programa Escolhas da 7.ª geração (2019/2020), em variadas atividades que 

contribuam para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e digitais.

Artigo 4.º 

Participantes

1. Podem participar no concurso “Grande Quiz – 20 Anos Escolhas”, as crianças e jovens que 

são  abrangidas  pelos  projetos  locais  do  Programa  Escolhas  da  7.ª  Geração,  com  idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos.

2. As crianças e jovens participam nesta iniciativa de forma individual.

Artigo 5.º 

Calendarização 

1. O Concurso terá inicio a 1 de julho de 2020 e decorrerá até 25 de novembro de 2020.

2. A Entrega de Prémios realizar-se-á durante o mês de dezembro em data a definir.



Artigo 6.º 

Inscrições

1. As inscrições serão realizadas de forma automática com a resposta à 1ª missão, devendo esta 

incluir a seguinte informação:

a) Nome;

b) Data de Nascimento;

c) e-mail;

d) Nome do projeto onde participa;

2. Não há limite de inscrições por projeto.

Artigo 7.º 

Funcionamento

1. O concurso “Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas” irá concretizar-se através da proposta de 20 

missões semanais, cada uma associada a um tema do âmbito do Programa Escolhas, sendo 

que em ligação com o tema são propostas quatro atividades em cada missão:

a)  "O que anda pela rede" - é proposto um website em específico onde os participantes têm de 

procurar 5 palavras chave. Cada resposta deve ser dada com apenas uma palavra. O PE dá a  

dica e o número de letras. O participante pode pedir 1 dica por cada palavra mas se o fizer,  

perde um ponto por cada dica.

b) "Viajando pelo Escolhas" - nesta atividade, é dada uma foto e a Revista Escolhas onde esta 

aparece. A ideia é encontrar a imagem e responder a 5 perguntas relacionadas com o artigo 

da foto em questão. 

c)  "Olhó vídeo" -  é sugerido um vídeo e com base neste, os participantes devem responder a 5  

perguntas. Este vídeo é subordinado ao tema da missão, sendo que os participantes devem 

estar atentos ao vídeo para que consigam obter as respostas às perguntas. 

d)  "Ser criativo" - nesta parte e subordinado ao tema, os participantes serão convidados a 

desenvolver algo criativo relacionado com as palavras utilizadas na resposta ao ponto a). O 



PE propõe a app, o programa, o website ou outro recurso a que os participantes podem  

recorrer para a concretização da atividade proposta. 

2. Desafio Final: quando terminarem as 20 Missões, os participantes são desafiados a criar um 

texto no máximo com  2000 caracteres (incluindo espaços) subordinado a um dos temas 

lançados nas missões - à sua escolha. O texto deve iniciar com: "No meu Projeto Escolhas..."  

e  deve  integrar  no  seu  corpo  o  nome  do  projeto  e  a  localização.  Neste  desafio  os 

participantes devem ainda associar uma imagem ou fotografia ao texto criado.

3. As Missões são lançadas semanalmente às 4ª feiras, com inicio a 1 de julho de 2020, por e-

mail e no site do Programa Escolhas http://www.programaescolhas.pt/  .   Os participantes têm 

uma semana para responder para o e-mail: teresa.vaz@acm.gov.pt.

Artigo 8.º 

Pontuação

1. Em cada Missão podem ser atribuídos até 50 pontos, distribuídos pelas várias atividades e de 

acordo com as respostas corretas:

a) "O que anda pela rede" - 10 pontos 

b) "Viajando pelo Escolhas" - 10 pontos 

c) "Olhó vídeo" - 10 pontos

d)  "Ser criativo" - 20 pontos

2. O Desafio Final corresponderá à atribuição de 100 pontos no máximo.

3. Os participantes que no final se classificarem nas primeiras 20 posições, através da soma das 

pontuações de cada missão e do desafio final, serão premiados, por ordem de classificação.

4. Os participantes podem acompanhar a sua classificação ao momento no website do Programa 

Escolhas.

http://www.programaescolhas.pt/
mailto:quiz@acm.gov.pt


Artigo 9.º 

Prémios

Dependendo da classificação, serão atribuídos prémios diferentes aos 20 primeiros classificados no 

Concurso O Grande Quiz – 20 Anos de Escolhas.

Artigo 10.º

Regulamento Geral de Proteção de Dados

1.  O ACM, I.P.  procede em conformidade com o definido no Regulamento Geral  de Proteção de 

Dados (RGPD). 

2.  Ao  abrigo  do  disposto  no  número  anterior,  o  ACM,  I.P.  procede  ao  tratamento  dos  dados 

necessários  ao desenvolvimento do Concurso,  em conformidade com os princípios definidos  nos 

artigos 4.º e 5.º do RGPD. 

3. As  entidades  promotoras  e  com  função  de  gestão  dos  projetos  Escolhas,  a  que  os/as 

participantes estão associados, e que colaborarão na execução do Concurso O Grande Quiz – 20 Anos 

de Escolhas, devem adotar as medidas e obrigações decorrentes da implementação do RGPD.

Alto Comissariado para as Migrações, I.P. │ Programa Escolhas

Lisboa, 25 de junho de 2020


