
REGULAMENTO VOTAÇÃO  
PROGRAMA “DANÇA COM AS ESTRELAS - 2ªEdição” 

 

 

1. OBJECTIVOS 

O “Dança com as Estrelas – 2ª Edição” é um programa em que oito famosos irão aprender a dançar 

com oito profissionais qualificados em danças de salão. 

 

Em cada um dos programas, cada par irá apresentar um ritmo de dança, que será comentado e 

avaliado por um júri, composto por três elementos, sendo também submetidos à votação do público. 

O par que obtiver menos votos é eliminado.  

 

2. ÂMBITO 

Trata-se de uma votação divulgada em televisão, na qual todos os cidadãos podem participar através 

do telefone fixo ou móvel. Esta votação é válida para todos os residentes em Portugal, maiores ou 

menores. Na participação telefónica, é necessária a obtenção do consentimento do titular da linha 

telefónica utilizada. 

 

3. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Para participar, os espectadores poderão votar nos seus concorrentes favoritos ligando para o 

número atribuído a cada um dos participantes. 

 

LOURENÇO ORTIGÃO E MÓNICA 760 30 30 01 

MARISA CRUZ E DIMA 760 30 30 02 

PEDRO GUEDES E GUILENA 760 30 30 03 

SILVIA RIZZO E PEDRO 760 30 30 04 

DAVID CARREIRA E ANA 760 30 30 05  

VANESSA MARTINS E ANDRÉ 760 30 30 06 

RÚBEN RUA E RITA 760 30 30 07 

ISABEL FIGUEIRA E EDGAR 760 30 30 08 

 

Cada participação por telefone terá o custo de 0,60 € + IVA. O participante poderá votar as vezes 

que desejar. 

 

4. PRAZO DA VOTAÇÃO 

Constituído por sete Galas, as votações do programa “Dança com as Estrelas” iniciam-se no dia 3 

de Agosto e realizar-se-ão todos os domingos seguintes, previsivelmente até ao dia 14 de Setembro, 

salvo alterações de programação que serão devidamente comunicadas em antena.  

 



Em cada uma das galas, o início das votações e o seu término serão devidamente anunciadas pela 

apresentadora do programa, de acordo com o indicado no ponto 5. 

 

5.  VOTAÇÃO 

Em cada uma das Galas, os convidados estão sujeitos a duas votações: a Votação no Programa e 

a Votação do Público. 

 

A fase de apuramento do Grande Vencedor, que será conhecido na sétima Gala (Gala Final) é a 

seguinte de acordo com o abaixo indicado: 

 

 PRIMEIRA  A SEXTA GALA: 

 

 Votação no Programa 

A votação do júri irá ocorrer após a atuação de cada convidado. Cada júri terá 8 pontuações numa 

escala compreendida entre 1 a 8, que terá de distribuir entre cada um dos convidados, sendo 8 a 

pontuação mais elevada e 1 a pontuação mais baixa. 

 

Os resultados destas votações serão somados, apurando-se o total de pontos associados a cada 

convidado, que corresponderá a um Ranking de Classificação no Programa. A este ranking será 

aplicada a escala de pontuação de 1 a 8 (1º Classificado 8 pontos, 2º Classificado 7 pontos, 3º Classificado 6 

pontos, 4º Classificado 5 pontos, 5º Classificado 4 pontos, 6º Classificado 3 pontos, 7º Classificado 2 pontos e 8º Classificado 

1 ponto) e assim sucessivamente até à sexta gala em que é aplicada a escala de pontuação de 1 a 3 

(1º Classificado 3 pontos, 2º Classificado 2 pontos, 3º Classificado 1 ponto). 

 

Em caso de empate, caberá ao Presidente do júri proceder ao respetivo desempate.   

 

 Votação do Público 

1ª Fase 

Simultaneamente estará a decorrer a votação para o público. Esta votação inicia-se na abertura do 

programa e irá terminar, quando o seu fecho for anunciado em direto pela apresentadora no decorrer 

do programa.  

 

Destas votações resultará o Ranking de Classificação do Público, que terá a mesma escala de 

pontuação Ranking de Classificação no Programa (1º Classificado 8 pontos, 2º Classificado 7 pontos, 3º 

Classificado 6 pontos, 4º Classificado 5 pontos, 5º Classificado 4 pontos, 6º Classificado 3 pontos, 7º Classificado 2 pontos e 

8º Classificado 1 ponto) e assim sucessivamente até à sexta gala em que é aplicada a escala de 

pontuação de 1 a 3 (1º Classificado 3 pontos, 2º Classificado 2 pontos, 3º Classificado 1 ponto). 

  

 



Ambas as votações são somadas (Votação do Programa e Votação do Público), sendo que os dois 

convidados com menor pontuação serão sujeitos novamente à votação do público.   

 

Em caso de empate, na soma de ambas as votações (Votação do Programa e Votação do Público), prevalece 

a pontuação do Público. 

 

2ª Fase 

A votação do público volta abrir para os dois convidados com menor pontuação. O início e o fecho 

desta votação serão anunciados em direto pela apresentadora no decorrer do programa.  

 

O convidado com menos votos é eliminado.  

 

 

 SÉTIMA GALA (Gala Final): 

 

Na Gala Final, participam os 2 convidados que obtiverem o maior somatório de pontos em todas as 

Galas anteriores.  

 

A votação inicia-se após o anúncio dos 2 finalistas, durante a 6ª Gala, que irá ocorrer previsivelmente 

no dia 7 de Setembro, e termina no dia 14 de Setembro, na Gala Final, quando a apresentadora 

anunciar o seu fecho no decorrer do respetivo programa.  

 

O Grande Vencedor do programa “Dança com as Estrelas – 2ª Edição” será o concorrente que 

obtiver mais votos depois de somadas as votações do júri e do público.  

  

Em caso de empate ganhará o convidado que obteve a maior pontuação do Público. Apenas no caso 

de novo empate será o júri a proceder ao respetivo desempate. 

 

 

 

 


