
 CONCURSO “O nosso Amigo”  

Elaboração de mascote da Consulta da Diabetes Infantil do Hospital Vila Franca de Xira e do 

Agrupamento de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, a partir de desenhos realizados por alunos do 2º 

ciclo (5º e 6º ano) no âmbito da disciplina de Educação Visual, das Escolas dos Concelhos de 

abrangência do Hospital.  

REGULAMENTO  
1. OBJETIVO  

O objetivo do concurso “O nosso Amigo” consiste em selecionar um desenho que virá a ser a 

Mascote da Consulta da Diabetes Infantil do Hospital Vila Franca de Xira e do ACES Estuário do Tejo, 

que será reproduzido nos suportes gráficos e digitais da referida consulta. 

Através da participação e envolvimento das Escolas, alunos e respetivas famílias, o Hospital Vila 

Franca de Xira e o ACES Estuário do Tejo pretendem sensibilizar para a temática da diabetes e ter o 

contributo e envolvimento da comunidade onde se insere, em particular dos jovens dos concelhos 

que serve.  

2. PARTICIPANTES  

Alunos do 2º ciclo (5º e 6º ano) no âmbito da disciplina de Educação Visual, das Escolas dos 

concelhos de abrangência do Hospital Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 

Benavente e Vila Franca de Xira.  

Considerando o elevado número de turmas de 5º e 6º ano das escolas convidadas, cada turma 

participante poderá apresentar apenas 1 desenho a concurso.  



3. TEMA, CORES E CONDIÇÕES TÉCNICAS DOS TRABALHOS APRESENTADOS  

TEMA:  

Mascote da Consulta de Diabetes Infantil.  

A escolha deste tema tem a ver com o conceito desenvolvido para a imagem gráfica que irá ilustrar 

os suportes de comunicação da Consulta de Diabetes e, eventualmente, alguns espaços e materiais 

do Hospital Vila Franca de Xira relacionados com a mesma. 

A criação desta mascote pretende sensibilizar as crianças e jovens para a problemática da diabetes, 

consciencializando e atuando, assim, na sua prevenção. 

 

CORES:  

Considerando que o azul é a cor oficial da Diabetes e dos logotipos do Hospital Vila Franca de Xira e 

do ACES Estuário do Tejo, esta deverá predominar no desenho da Mascote, sendo que deverão ser 

utilizadas outras cores. 

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS DOS DESENHOS:  

Cada turma deverá apresentar um desenho numa folha A3, da mascote, em fundo branco.  

Cada folha A3 deve estar identificada com o nome da escola, turma e título do trabalho.  

4. INSCRIÇÃO  

A inscrição é totalmente gratuita.  

Não poderão ser apresentados desenhos cujos direitos de propriedade intelectual não pertençam 

integralmente aos participantes no concurso.  

5. DATA DE ADMISSÃO DOS TRABALHOS  

A data limite para admissão dos trabalhos é 16 de janeiro de 2017, inclusive. Não será admitido 

nenhum desenho a concurso após a data indicada.  



6. PARTICIPAÇÃO  

Para participar será necessário entregar o desenho, juntamente com a ficha de inscrição em anexo, 

preenchida e assinada pelo Professor de Educação Visual de cada turma participante, no Conselho de 

Administração do Hospital Vila Franca de Xira ou enviar para a morada: Concurso “O nosso Amigo” ‐ 

Hospital Vila Franca de Xira, Estrada Nacional nº1, Povos, 2600‐009 Vila Franca de Xira 

7. DIREITOS  

As Escolas concedem ao Hospital Vila Franca de Xira e ao ACES Estuário do Tejo as faculdades de 

utilização, difusão, distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução dos desenhos. Em 

qualquer situação, o Hospital Vila Franca de Xira e o ACES Estuário do Tejo encontram‐se autorizados, 

de forma exclusiva, a exercer as faculdades supra indicadas, em relação aos desenhos propostos a 

concurso.  

 

8. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL APRESENTADO  

Os originais dos desenhos vencedores tornar‐se‐ão propriedade do Hospital Vila Franca de Xira e do 

ACES Estuário do Tejo, não sendo por isso devolvidos aos seus autores.  

9. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA DO JÚRI  

O Júri será composto por:  

 Presidente da Comissão Executiva do Hospital Vila Franca de Xira (Presidente do Júri)  

 Diretora de Comunicação do Hospital Vila Franca de Xira  

 Responsáveis pela Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes do Hospital Vila Franca 

de Xira e do ACES Estuário do Tejo  

 Um representante de cada Município da área de influência do Hospital Vila 

Franca de Xira 

 Responsáveis da Consulta da Diabetes Infantil do Hospital Vila Franca de Xira  

 Artista plástico convidado  

O Júri apreciará todos os trabalhos com a competência de selecionar os vencedores, de entre os 

trabalhos apresentados a concurso.  

Os critérios a adotar pelo Júri serão o respeito pelas condições descritas em regulamento (tema, cor 

e condições técnicas dos desenhos), qualidade e criatividade dos trabalhos apresentados e sua 

aplicabilidade nos resultados finais.  



10. COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES  

Os resultados serão comunicados aos vencedores até ao dia 3 de fevereiro de 2016, através de 

correio eletrónico (e‐mail).  

12. ACEITAÇÃO  

A participação neste concurso supõe a plena aceitação de todas as regras deste regulamento do 

concurso e da decisão inapelável do júri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, contactar sff Filipa Almeida através do 

968 515 887 ou e‐mail: filipa.almeida@hvfx.pt  



FICHA DE INSCRIÇÃO  

Escola:  

Turma:  

Título do trabalho:  

Nome do professor responsável: E‐mail: Telefone:  

Declaração do Professor responsável:  

Para os devidos efeitos declaro que tomei conhecimento e aceito as condições expressas no 

Regulamento do Concurso “O nosso Amigo”, assim como de qualquer modificação do mesmo que a 

organização tenha publicado, até à data, bem como aceito a eventual utilização, por parte da 

organização, dos trabalhos por mim enviados a concurso e cujos direitos transmito integralmente ao 

Hospital Vila Franca de Xira e ao ACES Estuário do Tejo, em todo o tipo de comunicação que as 

organizações entendam promover, não auferindo por esta utilização qualquer remuneração.  

Data:  

Assinatura do Professor responsável:  

 

 


