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NORMAS 

II Concurso de Criatividade Geração Saudável 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A Geração Saudável é um projeto de Promoção e Educação para a Saúde Pública, 

desenvolvido pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA) da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), que tem como objetivos primordiais contribuir para a promoção da saúde 

dos jovens nas escolas, educar e estimular a adoção de estilos de vida saudáveis, alertar para a 

ocorrência de possíveis patologias, dar a conhecer a importância da prevenção em saúde e 

integrar os diversos profissionais de saúde, estabelecendo uma colaboração mútua na educação 

dos jovens. A prevenção e promoção da Saúde Pública constituem prioridades estratégicas do 

Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e respetiva extensão a 2020. Neste sentido, 

o Projeto Geração Saudável assume uma importância acentuada e com enorme 

responsabilidade social associada. 

Como fator diferenciador intrínseco ao projeto, as formações são ministradas num autocarro 

adaptado, dividido em duas partes distintas, sendo uma delas composta por um anfiteatro e outra 

destinada à projeção de filmes educacionais e jogos didáticos associados às temáticas 

do projeto, perspetivando uma formação interativa e dinâmica. 

As temáticas abordadas nas formações do projeto são bienais, sendo que nos primeiros quatro 

anos de projeto foram abordadas as temáticas da sexualidade, infeções sexualmente 

transmissíveis (ISTs), nutrição e higiene oral, enfarte agudo do miocárdio, obesidade infantil e 

diabetes. Neste momento e durante o próximo ano letivo serão abordadas as temáticas 

da Diabetes, Uso Responsável do Medicamento e Dependências e Comportamentos Aditivos. 

Atualmente o projeto é reconhecido e apoiado institucionalmente por diversas entidades, tais 

como a Direção-Geral da Saúde (na temática da diabetes), a Confederação Nacional das 

Associações de Pais e a Associação Nacional de Professores, tendo recebido igualmente o 

honroso Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. 

O Projeto Geração Saudável foi ainda premiado na 20ª edição dos Prémios Almofariz, com o 

Prémio Almofariz de Projeto do Ano 

No ano letivo 2017/2018, o projeto esteve presente em oitenta e cinco escolas de todo o país, 

formando aproximadamente quinze mil e duzentos alunos, seiscentos e cinquenta 

professores e mais de duas mil e quinhentas pessoas entre profissionais de saúde, familiares e 

população em geral. 

Poderá consultar mais informações sobre o Projeto no site www.geracaosaudavel.org ou na 

página de Facebook “Geração Saudável”. 

https://www.facebook.com/GeracaoSaudavel?fref=ts
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APRESENTAÇÃO DO CONCURSO 

A promoção e educação para a saúde são fundamentais na construção de uma sociedade mais 

consciente e responsável, pelo que as crianças e jovens, como futuros cidadãos, devem ser desde 

cedo consciencializados para a importância de adoção de estilos de vida saudáveis e do uso 

responsável do medicamento. 

Como tal, acreditamos que fomentar o seu interesse por aprender, descobrir e criar, estimulando 

a sua criatividade e a implementação dos conceitos apreendidos, poderá revelar-se uma 

ferramenta valiosa para a sua vida futura. 

Assim, e no seguimento da implementação do projeto Geração Saudável nas escolas, o projeto 

Geração Saudável promove a realização de um concurso de Artes Plásticas e Escrita, a decorrer 

até ao dia 31 de janeiro de 2019. 

DESTINATÁRIOS 

O presente concurso é dirigido: 

1. A todas as turmas das escolas básicas do 2.º e 3.º Ciclos ou escolas básicas integradas, do 

território nacional. 

 

2. A todas as crianças e jovens entre os 9 e os 14 anos, residentes em território português.  

 

OBJETIVOS  

 

São objetivos do presente concurso:  

• Sensibilizar para a importância da adoção de estilos saudáveis e do uso responsável do 

medicamento; 

• Incentivar a implementação dos conceitos aprendidos no âmbito do Projeto Geração 

Saudável e dos livros da respetiva coletânea; 

• Valorizar a criatividade e o imaginário infantil;  

• Incentivar o desenvolvimento de competências e prática da expressão artística.  
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REQUISITOS DO CONCURSO 

 

1. As temáticas a desenvolver são a “Diabetes” ou o “Uso Responsável do Medicamento”; 

 

2. Os trabalhos a concurso são desenvolvidos de acordo com as seguintes categorias: 

a. Artes Plásticas, através das seguintes formas: 

i. Desenho – não excedendo a dimensão A4 (21 x 29,7 cm); 

ii. Pintura – não excedendo a dimensão A3 (29,7 x 42 cm); 

iii. Escultura – objeto em relevo ou em 3 dimensões, moldado em qualquer 

material duro, com dimensões não superiores a 30 x 30 x 20 cm;  

iv. Fotografia – preto e branco ou cor, não excedendo a dimensão A4 (21 x 29,7 

cm);  

v. Multimédia – formato som/imagem à escolha, não excedendo os 2 min; 

b. Literatura: Narrativo breve original e fictícia, em prosa ou poesia, relativo a um dos 

temas (máximo de 3 páginas A4 em Calibri, tamanho 12, espaçamento 1,5 linhas; 

Títulos: tipo de letra e tamanho à escolha). 

 

3. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, devendo 

garantir a sua autoria e assumir toda a responsabilidade decorrente da reclamação de 

terceiros no que diz respeito a direitos de autor e conexos. 

 

4. Cada jovem ou turma só poderá submeter um trabalho a concurso.  

 

5. Ao participar no concurso declaram conhecer e aceitar as presentes normas de candidatura.  

 

FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

- Cada trabalho deverá estar claramente identificado com o nome do participante ou turmas, 

acompanhado pelo nome, contacto telefónico e e-mail do tutor legal ou professor responsável. 

 

- Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para regional.lisboa@ordemfarmaceuticos.pt até 

dia 31 de janeiro de 2019, 4.ª feira (inclusive), com recurso a fotografias ou digitalização do 

mesmo, incluindo a descrição do trabalho, dimensões, nome, morada e idade do(s) autor(es) e 

tutor legal; 

 

- Caso o Júri necessite de clarificações ou avaliação adicional do trabalho, será necessário o 

envio dos mesmos para as instalações da Ordem dos Farmacêuticos (custos suportados pela 

organização), pelo que estes devem ser devidamente acondicionados até ao fim do processo. 

 

mailto:regional.lisboa@ordemfarmaceuticos.pt
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- Será solicitado aos vencedores e a alguns trabalhos selecionados o envio dos mesmos para as 

instalações da Ordem dos Farmacêuticos (custos suportados pela organização), pelo que estes 

devem ser devidamente acondicionados até ao fim do processo.  

 

- Os custos associados ao envio dos trabalhos, a pedido do Júri ou derivado dos resultados do 

concurso, são da responsabilidade da organização. 

 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 

 

O Júri para a avaliação dos trabalhos a concurso é definido pela Ordem dos Farmacêuticos. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

1. O Júri baseará a sua avaliação nos critérios de coerência científica, apropriação e 

interpretação do tema, criatividade e originalidade. 

 

2. Ao Júri reserva-se o direito de excluir da competição os trabalhos que denotem a intervenção 

de terceiros na sua execução. 

 

3. As decisões do Júri não são passíveis de recurso. 

 

PRÉMIOS e CLASSIFICAÇÃO 

 

1. Os prémios serão atribuídos consoante as seguintes categorias: 

a. Turmas: 

i. Categoria Artes Plásticas 

ii. Categoria Literatura  

b. Participantes individuais: 

i. Categoria Artes Plásticas 

ii. Categoria Literatura 

 

2. O vencedor de cada categoria verá igualmente o seu trabalho publicado e divulgado na 

página do facebook da Geração Saudável. 

 

3. O resultado o concurso será revelado até ao dia 29 de março de 2019. 

 

4. As turmas vencedoras de ambas as categorias receberão entradas para a KidZania Lisboa 

para toda a turma e a comparticipação integral ou parcial do transporte de ida e volta à 

Escola, mediante análise prévia do orçamento associado à deslocação. Receberão ainda 

um exemplar de cada livro da Coletânea Geração Saudável para a Biblioteca da Escola. 
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5. Cada um dos participantes individuais vencedores receberá três entradas para KidZania 

Lisboa (um adulto e duas crianças), e o respetivo transporte de ida e volta, e um exemplar de 

cada livro da Coletânea Geração Saudável. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos vencedores será efetuada através de contacto telefónico ou eletrónico até ao 

dia 29 de março de 2019 e posteriormente na página do facebook da Geração Saudável.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As situações não previstas no presente regulamente serão analisadas pelos membros do Júri do II 

Concurso de Criatividade. 

 

Lisboa, 13 de novembro de 2018 


