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Política de Privacidade 

A MAN Truck & Bus Portugal irá tratar os dados pessoais fornecidos na página web: Bolsas 

de Estudo WoMAN e constante dos documentos anexados na mesma, para as finalidades 

de i) Gestão do passatempo e ii) Marketing, com utilização comercial de direitos de 

imagem e testemunhos sobre a experiência. 

No que diz respeito à finalidade de Gestão do passatempo, iremos utilizar os dados 

pessoais para selecionar as duas vencedoras. No âmbito do Marketing iremos realizar 

campanhas de comunicação no nosso site e em redes sociais, utilizando o nome e imagem 

das candidatas, durante o processo de seleção, após escolha das 10 candidatas e durante 

a fase final, iremos registar em fotografia e/ou vídeo o processo de obtenção da carta de 

condução bem como a formação MAN ProfiDrive e poderemos igualmente utilizar tais 

registos em comunicação dos nossos produtos, serviços e marcas, e no final obteremos 

testemunhos das vencedoras sobre a experiência, podendo igualmente utilizar tais 

testemunhos na nossa comunicação 

Conservaremos os dados pessoais e registos de imagem durante um prazo máximo de 5 

anos após a finalização da formação MAN ProfiDrive, sem limitação geográfica. Esta 

utilização de direitos de imagem não dá lugar a qualquer compensação. 

Estes tratamentos dependem de consentimento, mas só aceitamos a participação no 

passatempo com o consentimento para ambas as finalidades. O consentimento poderá 

vir a ser retirado, sem que tal invalide o tratamento dos dados realizado até então, porém, 

caso fiquemos impedidos de utilizar os direitos de imagem, e como forma de 

compensação do nosso investimento, a retirada de consentimento dará lugar ao 

pagamento, por parte da(s) vencedora(s), do valor previsto no ponto 9 da alínea e) do 

Regulamento do Passatempo. 

As participantes podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação de 

tratamento, apagamento, oposição, portabilidade (quando aplicável) e retirada de 

consentimento, através do e-mail protecaodados.mtbp@man.eu. Têm ainda o direito de 

apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo, que em Portugal é a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

  

https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
mailto:protecaodados.mtbp@man.eu
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Regulamento Bolsas de Estudo WoMAN 2023 

a). Entidade Promotora 

A MAN Truck & Bus Portugal com sede em Rua Quinta das Cotovias, 2 Edificio MAN Truck 

& Bus Portugal, 2º andar, 2615-365 Alverca do Ribatejo, com o número de matrícula e 

de pessoa coletiva n.º 504169777, com o capital social de 1.050.000€. 

b). Destinatários 

O Passatempo destina-se a todas as mulheres residentes em Portugal continental, com 

pelo menos 21 anos de idade à data da participação e que desejem obter uma carta de 

condução para veículos de categoria pesados de mercadorias com e sem reboque, C+C1 

e CE, que cumpram ainda os requisitos especificados no presente Regulamento.  

Não serão atribuídos prémios a comerciantes ou funcionários da Promotora, da 

Organizadora, de qualquer sociedade que participe na organização do Passatempo, de 

empresas que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com aquelas, agentes 

ou qualquer outra pessoa ou empresa ligada profissionalmente ao Passatempo, nem aos 

seus cônjuges, ascendentes, descendentes ou irmãos. 

c). Âmbito e Duração 

O Passatempo decorre das 00h00 do dia 8 de março de 2023 até às 23H59 de 30 de abril 

de 2023 (“Período do Passatempo”). 

A participação no passatempo está aberta a todas as mulheres que cumpram o 

regulamento e especificamente as Condições de Participação mencionadas na alínea d). 

A MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de suspender, adiar ou modificar o 

referido período de duração, desde que existam fundamentos que o justifiquem, 

comunicando através do seu website em https://www.man.eu/pt/pt/sobre-

nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html, bem como 

diretamente às participantes registadas, por correio eletrónico para os endereços 

eletrónicos fornecidos no formulário de inscrição. 

Da mesma forma, a MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de impedir ou 

cancelar a inscrição de participantes que estejam a utilizar indevidamente a sua 

inscrição, a realizar atos fraudulentos ou que prejudiquem outros participantes. No caso 

de a MAN Truck & Bus Portugal ou qualquer entidade ligada profissionalmente a este 

passatempo, detetar qualquer anomalia ou suspeitar que uma participante está a 

impedir o normal desenvolvimento do passatempo e do processo de seleção ou a alterar 

https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
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ilegalmente o seu registo e/ou participação por qualquer procedimento técnico ou 

informático, ou realizar qualquer outro ato fraudulento que violem a transparência do 

processo de seleção, a MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de terminar ou 

mesmo retirar automaticamente a bolsa de estudo de todos os participantes que 

tenham beneficiado direta ou indiretamente da ação fraudulenta, e pode também 

tomar qualquer ação civil ou criminal. 

d). Condições de participação 

Podem participar neste passatempo todas as pessoas singulares femininas de qualquer 

nacionalidade que preencham os seguintes requisitos: 

1. à data inscrição, devem ter pelo menos 21 anos de idade;   

2. ter residência permanente no território de Portugal continental;   

3. passar no teste psicotécnico de aptidão;   

4. envie uma carta de motivação indicando as razões pelas quais deseja tornar-se uma 

motorista profissional;  

5. envie curriculum vitae;  

6. Envie cópia da carta de condução;  

7. Passar a entrevista pessoal, se aplicável. 

A MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de desqualificar os participantes no 

caso de ser detetada fraude no registo da inscrição, bem como para retirar ou não ter 

em consideração para os efeitos do presente, os participantes que não cumpram as 

condições do presente regulamento. 

A participação é completamente gratuita e não implica de modo algum qualquer 

obrigação de adquirir produtos ou serviços da MAN Truck & Bus Portugal, tendo a 

candidata eleita apenas de complementar o valor remanescente da carta de condução 

para veículos de categoria pesados de mercadorias com e sem reboque, correspondente 

a 20% do valor total, no momento da inscrição na escola de condução na qual será feita 

toda a formação, teórica e prática, diretamente à empresa de formação ao abrigo do 

programa Bolsa de Estudo WoMAN. 

e). Funcionamento do passatempo Bolsas de Estudo WoMAN 

1º O período de inscrição abrirá às 00:00 horas do dia 8 de março de 2023 até às 23:59 

horas do dia 30 de abril de 2023, período durante o qual os participantes poderão 

inscrever-se no passatempo Bolsas de Estudo WoMAN. 

2º Os participantes devem inscrever-se através da página web: Bolsas de Estudo 

WoMAN indicando todos os dados pessoais solicitados, juntando uma carta de 

motivação expondo as razões pelas quais quer obter a carta de condução para veículos 

https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
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de categoria pesados de mercadorias com e sem reboque e para se tornar condutora 

profissional. 

3º De 01 de maio de 2023 a 12 de maio de 2023, o processo de seleção será levado a 

cabo pelos membros do júri, que será composto por funcionários da MAN Truck & Bus 

Portugal. 

4º Será feita uma primeira seleção de 10 (dez) candidatas, que irão passar para a fase 

de entrevista pessoal, esta última se se mostrar essencial à empresa organizadora no 

decorrer do processo de seleção. 

5º Uma vez obtidos os resultados das entrevistas, 2 (duas) candidatas serão 

selecionadas pelo júri. 

6º As candidatas selecionadas para obter a bolsa de estudo serão notificadas no dia 31 

de maio de 2023, por e-mail, publicado nas redes sociais da MAN Truck & Bus Portugal 

no Facebook e LinkedIn e também comunicado na página web: Bolsas de Estudo 

WoMAN. 

7º Uma vez notificadas, as bolseiras, devem assinar um documento de atribuição de 

bolsa de estudo no valor de 80% do valor da carta de condução com a MAN Truck & Bus 

Portugal que irá selecionar a escola de condução, em local a definir entre ambas as 

partes, autorizada a obter a carta de condução C+C1, CE e CAM. 

As bolsas de estudo só serão concedidas para os primeiros exames teóricos e práticos, 

pelo que, em caso de reprovação, os exames ou aulas teóricas/práticas extras ficarão a 

cargo exclusivo da bolseira. 

8º Será efetuado um acompanhamento regular das bolseiras para esclarecimento de 

questões que surjam ao longo do processo. 

9º Uma vez obtida a carta de condução, será realizada uma formação MAN ProfiDrive 

em local a definir, com uma parte teórica e uma parte prática de condução com um 

veículo MAN durante 1 (um) dia. As bolseiras serão responsáveis pelos custos de viagem, 

alojamento se aplicável e refeições. 

É da responsabilidade das bolseiras ter a documentação necessária para a inscrição, 

realização de provas e exames. Uma vez fixadas as datas para as provas e exames, não 

serão permitidas alterações, e qualquer bolseira que não cumpra qualquer dos 

requisitos ou não compareça aos exames, aulas teóricas ou práticas nas datas acordadas 

será considerada como desistente da bolsa, exceto em casos de força maior, que devem 

ser comunicados com a necessária antecedência. Em qualquer dos casos em que a 

bolseira for considerada como desistente, será obrigada a pagar o montante total da 

https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html
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bolsa, que corresponde a 1.573€ [mil, quinhentos e setenta e três euros], sem direito de 

apresentar qualquer reclamação contra a MAN Truck & Bus Portugal, por qualquer 

razão. 

A MAN Truck & Bus Portugal não assume qualquer responsabilidade ou obrigação pela 

perda, extravio, furto ou roubo dos documentos necessários para as provas teóricas e 

práticas, uma vez na posse das bolseiras. MAN Truck & Bus Portugal não é responsável 

por qualquer atraso, cancelamento, substituição ou qualquer outra ação de natureza 

semelhante relacionada com o transporte ou alojamento que forem reservados para a 

formação, nem pelo atraso, cancelamento ou substituição das datas das provas teóricas 

e práticas. 

10º Após completar a formação estabelecida, as bolseiras que demonstrem interesse 

em ingressar profissionalmente no sector dos transportes poderão dar o seu 

consentimento para que a MAN Truck & Bus Portugal transfira os seus dados para as 

empresas colaboradoras que, se tiverem vagas, poderão proporcionar às bolseiras 

empregos ou estágios profissionais, de acordo com as necessidades da empresa 

colaboradora. Nestes casos, a MAN Truck & Bus Portugal atuará apenas como 

intermediário no contacto entre as bolseiras e as empresas colaboradoras que tenham 

assinado um acordo de colaboração a este respeito, não garantindo os referidos 

empregos ou estágios às bolseiras e exonerando-se de toda a responsabilidade com as 

empresas colaboradoras no que diz respeito ao desempenho ou trabalho das bolseiras. 

As bolseiras devem cumprir tudo o que é declarado em relação às disposições desta 

secção; caso contrário, assumem que podem perder o direito a receber a bolsa 

atribuída. 

As bolseiras são as únicas responsáveis pelo seu desempenho e comportamento 

durante todo o processo, a sua participação nas aulas teóricas ou práticas, bem como 

nas provas teóricas e práticas, pelo que a MAN Truck & Bus Portugal não poderá ser 

responsabilizada pelas suas ações. 

A MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de modificar estes termos e condições. 

Do mesmo modo, reserva-se o direito, desde que existam fundamentos que o 

justifiquem, de modificar a mecânica de participação e as bolsas. Estas modificações 

serão feitas com critérios de total imparcialidade e a MAN Truck & Bus Portugal irá 

comunicá-las às participantes com suficiente antecedência. No caso de a participante 

não indicar o seu desejo de retirar a sua participação no concurso, entender-se-á que 

aceita as novas regras do regulamento. 
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Fica entendido que as bolseiras serão as selecionadas pelo júri e que foram notificadas 

por telefone ou e-mail. A atribuição e recebimento da bolsa de estudo implica 

necessariamente e inevitavelmente que as bolseiras:  

(i) tomem conhecimento da política de privacidade da MAN Truck & Bus Portugal para 

o passatempo e prestem, para o que for necessário, consentimento para o tratamento 

dos seus dados pessoais. 

Uma vez decorrido o período de 30 (trinta) dias de calendário sem que tenha sido 

possível informar a bolseira da bolsa atribuída, por razões fora do controlo da MAN 

Truck & Bus Portugal o direito de reclamar e obter a referida bolsa caducará 

automaticamente e sem necessidade de aviso prévio, a mesma poderá ser atribuída a 

outro participante à escolha do júri, desde que este cumpra os requisitos estabelecidos 

nestes termos e condições legais. 

A bolsa de estudo não pode ser, de forma alguma, convertida em dinheiro; e as bolseiras 

não podem ceder o direito de receber a bolsa a terceiros. A MAN Truck & Bus Portugal 

não pagará qualquer taxa, despesa ou remuneração de qualquer tipo, para além da 

bolsa de estudo atribuída aos participantes selecionados 

f). Prémio 

O prémio consiste na atribuição de 1 (uma) Bolsa de Estudo WoMAN, no valor 

correspondente a 80% do preço da obtenção da carta de condução para veículos de 

categoria pesados de mercadorias com e sem reboque, C+C1 e CE, na escola de 

condução a contratar, a duas vencedoras. 

g). Exclusões 

A participação no passatempo é proibida aos funcionários da MAN Truck & Bus Portugal, 

bem como aos seus cônjuges, ascendentes ou descendentes, e às pessoas que tenham 

participado direta ou indiretamente na preparação e/ou desenvolvimento do 

passatempo, bem como às pessoas que tenham participado direta ou indiretamente na 

preparação e/ou desenvolvimento do passatempo. 

O não cumprimento desta regra resultará na perda da bolsa de estudo atribuída. 

h). Informações Gerais 

Se alguma das condições acima referidas for contrária à lei, esta circunstância não 

afetará o resto do conteúdo das condições, e estas permanecerão em pleno vigor e 

efeito. A MAN Truck & Bus Portugal reserva-se o direito de fazer alterações a este 

passatempo, bem como à bolsa de estudo oferecida, comprometendo-se a anunciar a 
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referida alteração através dos meios que considerar apropriados, o mais rapidamente 

possível. A participação no concurso implica a aceitação total destas regras, bem como 

o pleno conhecimento das mesmas. A MAN Truck & Bus Portugal não assume qualquer 

responsabilidade pela falta temporária de disponibilidade ou continuidade do 

funcionamento da página de registo através da qual se realiza a inscrição, e em 

particular, embora não exclusivamente, a falhas no acesso às diferentes páginas, envio 

de formulários de inscrição através da Internet, etc. 

i). Aceitação das bases legais 

A participação no passatempo Bolsas de Estudo WOMAN 2023 implica a aceitação total 

dos termos e condições estabelecidos neste Regulamento e a submissão expressa às 

decisões interpretativas tomadas pela MAN Truck & Bus Portugal. 

j). Jurisdição aplicável  

Para a resolução de qualquer litígio de natureza comercial, relativamente à interpretação 

ou aplicação destes termos e condições, a MAN Truck & Bus Portugal e as participantes 

nesta campanha submetem-se expressamente à jurisdição e competência dos Tribunais 

e Centro de Arbitragem do Sector Automóvel, renunciando expressamente a qualquer 

outra jurisdição que lhes possa corresponder. 

 


