
 
 

 
 
WEB. WWW.FUNDACAOPORTUGUESADOPULMAO.ORG  M. RUA PRESIDENTE WILSON, Nº6 - 1º ESQ. 
FACEBOOK. WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACAOPORTUGUESADOPULMAO  1000-249 LISBOA 
YOUTUBE. WWW.YOUTUBE.COM/TVPULMAO  T. 211 952 187  
EMAIL. GERAL@FUNDACAOPORTUGUESADOPULMAO.ORG  F. 211 952 067  
 

     
 
 
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

“RESPIRA LIVREMENTE, DEFENDE OS TEUS PULMÕES” 

2014 

 

 

 

 
1 – Apresentação 
 
A Fundação Portuguesa do Pulmão organiza, pelo 2º ano, o concurso “Respira Livremente, 
Defende os teus Pulmões”, que decorre nas Escolas a nível nacional e visa premiar os 
melhores trabalhos desenvolvidos no âmbito da Defesa da Qualidade do Ar que 
Respiramos e Combate ao Tabagismo, apelando à criatividade, por forma a sensibilizar as 
camadas mais jovens para a importância do tema. 
 
2 – Objectivos 
 

2.1. Envolver a comunidade escolar em atividades educativas sobre o tema 
Defesa da Qualidade do ar que Respiramos e Combate ao Tabagismo. 
 
2.2. Incentivar as manifestações artísticas e criativas dos jovens  
 
2.3. Incentivar a participação da comunidade escolar (alunos), a nível individual 
ou de equipes de 3 a 5 elementos. 
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3 – Destinatários 
 
O concurso destina-se a todos os jovens que frequentem o ensino básico e o ensino 
secundário, do 1o ao 12o anos, incluindo as áreas de formação técnica e profissional, do 
ensino público ou privado, no ano de 2013 – 2014. 
 

 
4 – Natureza dos Projetos 
 
Os projetos devem, necessariamente, transmitir uma mensagem nas áreas do combate 
ao tabagismo e defesa da qualidade do ar que respiramos. 
 
Pretendem-se trabalhos digitalizados subordinados ao tema, e entregues pelo correio sob 
a forma de CD/DVD, ou por e-mail. Os trabalhos podem estar, preferencialmente,  
incluídos nas seguintes categorias: 
 
- Artes visuais: pintura, desenho, cartazes, folhetos, fotografia, banda desenhada, conto 

ilustrado, artes plásticas ou composição digital 
- Tecnologias de Informação e comunicação: Vídeos ( duração máxima de 5 minutos), 

spots publicitários para televisão ou rádio, sketches teatrais. 
- Expressão musical: desempenhos musicais gravados em vídeo ou áudio, composições 

musicais originais 
 
 
5 – Condições de candidatura 
 

5.1. Candidatos: O concurso é dirigido a alunos que se candidatem individualmente 
ou por equipes. No caso das equipes estas podem integrar um elemento que seja 
professor, funcionário da escola, pai ou encarregado de educação. 

 
5.1.1 As entidades competentes da Escola devem indicar por escrito que autorizam 
a divulgação do nome da Escola a que os alunos pertencem 

 
5.2. Inscrição: Deverá ser preenchida a ficha de inscrição disponível no site 
www.fppulmao.org/Respira_Livremente 
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5.3. Escalões 
Foram definidos os seguintes escalões:  
Escalão A – alunos do 1o ciclo do ensino básico 
Escalão B – alunos dos 2o ciclo do ensino básico 
Escalão C – alunos do 3o ciclo do ensino básico 
Escalão D - alunos do ensino secundário e profissional 

 
5.4. Trabalhos: Cada aluno ou equipe poderá inscrever apenas um projeto  

 
5.4.1. Entrega: a entrega dos trabalhos concorrentes deve ser feita até 4 de Maio de 
2014 por e-mail para geral@fundacaoportuguesadopulmao.org  

 
5.4.2. ou por CD/DVD enviado para Fundação Portuguesa do Pulmão – Concurso 
Escolas, rua Presidente Wilson, No 6, 1o Esquerdo, 1000 – 249 – Lisboa. Os 
trabalhos enviados pelo correio deverão ter um carimbo de recepção anterior a 1 
de Abril de 2014 

 
5.4.3. Não são admitidos a concurso trabalhos que incluam nas equipes parentes 
diretos dos membros do Júri ou do Conselho de Administração  da Fundação 
Portuguesa do Pulmão 

 
6 – Prazos 
 

6.1. Inscrição e entrega dos projetos: 31 de Janeiro de 2014 a 4 de Maio de 2014 
 
6.2. Período  de avaliação dos projetos: 5 de Maio a 26 de Maio 

 
6.3. Comunicação dos resultados: 27 de Maio a 2 de Junho 

 
6.4. Entrega dos Prémios : data a anunciar 

 
7 – Critérios de Avaliação 
 
São considerados os seguintes critérios de avaliação: 
- Relevância da mensagem/tema 
- Qualidade artística 
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- Originalidade 
- Impacto 
- Transmissão da mensagem 

 

 
8 – Júri 
 
O Júri será nomeado pelo Conselho de Administração e será constituído por 
personalidades de reconhecido mérito nas áreas artísticas, de tecnologias de informação 
e musicais. 
 
9 – Direitos sobre os Trabalhos 
 

9.1. Considera-se que ao concorrer os participantes aceitam implicitamente todas as 
condições expressas neste regulamento. 

 
9.2. Considera-se que, no ato da inscrição, todos os participantes concedem os 
direitos de propriedade intelectual dos trabalhos à Fundação Portuguesa do Pulmão, 
renunciando a qualquer compensação financeira resultante da utilização do trabalho 

 
9.3. Quanto aos trabalhos entregues todos os respectivos direitos de autor ou outros 
direitos de propriedade industrial ou intelectual serão da exclusiva propriedade da 
Fundação Portuguesa do Pulmão. 

 
9.4. Os concorrentes mantêm o direito de serem considerados os autores dos 
trabalhos apresentados e, sempre que os mesmos se tornem públicos, os 
concorrentes serão identificados como autores do respectivo trabalho. 

 
 

10 – Proclamação dos Vencedores e Prémios 
 

10.1. A proclamação dos vencedores será feita em cerimónia pública.  
 

10.2. Os prémios serão atribuídos aos melhores trabalhos em cada escalão . O Júri 
poderá deliberar a atribuição de mais de um prémio em cada escalão. 
 

10.1.1. Diploma para as Escolas cujos candidatos sejam premiados 
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10.1.2. Cheques prenda para os vencedores 
10.1.3. Divulgação no site da Fundação dos trabalhos premiados e outros que o júri 
selecione  
10.1.4. Além dos premiados, alguns dos trabalhos selecionados pelo júri poderão 
ser expostos publicamente. 

 
11 – Contencioso 
 
Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo CA da Fundação 
Portuguesa do Pulmão 

 

 
 


