
Concurso  

“Porkéko Fazes?  

Mais vale não fumar nenhum!” 

Regulamento 

 

Preâmbulo 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco é a única droga legal que mata os 

consumidores através das instruções fornecidas pelo próprio produtor. A pandemia do tabagismo foi 

responsável pela morte de 100 milhões de pessoas no século XX.  

Se o aumento do consumo do tabaco não for controlada, poderá vir a matar mil milhões, ao longo do 

presente século (WHO, 2008), o que contribui para diminuir a qualidade de vida. 

 

Objectivo 

Capacitar os jovens optar por comportamentos saudáveis. 

Através do concurso pretende-se distinguir o/os folhetos que versem a temática da prevenção do 

tabagismo, “Vantagens de Não Fumar”, contribuindo desta forma para a promoção da saúde através 

da uma escola livre de fumo. 

 

Participantes Elegíveis 

Alunos do 7º ano de escolaridade, dos estabelecimentos de ensino do concelho da Amadora. 

Cada candidatura deverá ser constituída: Individualmente ou em grupo, no máximo até 3 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



Tema  

O concurso versando a temática da prevenção do tabagismo, deve enfatizar as “Vantagens de Não 

Fumar” integrada numa lógica de promoção da saúde. 

Pretende-se que os trabalhos sejam inovadores e criativos e que contribuam para as vantagens de 

não fumar, bem como, que contenham informação sobre estilos de vida saudáveis como fatores 

protetores, aumentando o nível de literacia em saúde. 

 

Elementos Mínimos de Cada Trabalho 

Os trabalhos deverão ser originais, contendo uma mensagem da responsabilidade nas opções de 

comportamentos saudáveis: sensibilizando para as consequências do consumo do tabaco, 

estimulando à não experimentação, à não iniciação, ou à cessação. 

Ilustra o folheto com imagens, desenhos ou fotografias das “VANTAGENS DE NÃO FUMAR”.  

 

Condições de Submissão 

Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte físico (formato de folheto) e/ou digital (formato 

pdf) ao júri definido em cada escola, em data a definir pela própria. 

Os trabalhos vencedores serão recolhidos, em cada escola, no final do prazo de candidatura no dia 

12 de maio de 2017.  

Em cada trabalho deverá ser indicado o nome dos alunos concorrentes, do docente responsável e da 

escola participante. 

 

Etapas e Prazos de Candidatura 

1ª Etapa - O concurso inicia-se entre os alunos/grupos da mesma escola; 

2ª Etapa - Os trabalhos mais votados de cada escola (máximo dois por escola) irão a concurso entre 

as varias escolas. 

 

O concurso terá início em fevereiro de 2017 e o prazo de entrega dos trabalhos será: 

1ª etapa - A definir por cada escola; 

2ª etapa - Até às 17 horas do dia 12 de maio.  

Não serão aceites trabalhos após as 17 horas do dia 12 de maio. 

 

 

 



Critérios de Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados por um júri através dos seguintes critérios:  

• Ser aluno do 7.º ano 

• Conter mensagem de alerta para as vantagens de não fumar 

• Podes colocar desenhos, imagens ou fotografias  

• O folheto será valorizado pela: criatividade, aspeto visual, originalidade, pertinência da 

mensagem e o potencial apelo à alteração do comportamento. 

Os critérios referidos serão pontuados da seguinte forma: 

a) Criatividade e aspecto visual (2 pontos) 

b) Originalidade e pertinência da mensagem (2 pontos) 

c) Potencial apelo à alteração do comportamento (1 ponto) 

 

Constituição do Júri 

O júri será constituído por: 

- Um representante da Câmara Municipal da Amadora 

- Um representante da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD) 

- Um representante da Escola Gustavo Eiffel 

- Um representante da Unidade de Saúde Pública da Amadora 

 

Método de Avaliação 

A classificação final dos trabalhos é obtida através das classificações parcelares de cada membro do 

júri, com as seguintes ponderações: 

- Membro n.º 1 - 25% - um elemento da Unidade de Saúde Pública da Amadora 

- Membro n.º 2 - 25% - um elemento da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências (DICAD) 

- Membro n.º 3 - 25% - Um representante da Câmara Municipal da Amadora 

- Membro n.º 4 - 25% - Um representante Escola Gustavo Eiffel 

Os trabalhos serão disponibilizados aos membros do júri para apreciação e classificação.  

Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios acima mencionados. No máximo pode ser atribuída 

uma pontuação de 5 pontos e no mínimo de 0 pontos.  

O trabalho mais votado receberá: 5 pontos, o segundo 4 pontos e o terceiro 3 pontos. 

A avaliação decorrerá entre 15 e 19 de maio 2017. 

A avaliação do júri será soberana e definitiva, não havendo lugar para recurso. 



Divulgação dos resultados 

No final do processo de avaliação, os trabalhos serão expostos, em espaço público, na semana 

organizada pela Câmara Municipal da Amadora “Amadora Educa”. 

A divulgação dos trabalhos premiados, assim como atribuição dos prémios, terá lugar em cerimónia 

pública no espaço “Amadora Educa”, aquando da comemoração do “Dia Mundial sem Tabaco” (31 de 

maio). 

 

Prémios 

Todos os folhetos selecionadas pelas escolas são submetidos ao concurso. Os 3 com maior 

classificação serão premiados (prémios a definir). 

Os prémios serão entregues no evento realizado pela Câmara Municipal da Amadora no “Amadora 

Educa”. 

 

 

Alterações ao Regulamento e Casos Omissos 

O júri (membros de 1 a 4) poderá alterar as condições deste regulamento, se necessário, e 

responderá por exclusivo a casos omissos do presente regulamento. 

 

 

Contactos para Esclarecimentos 

Quaisquer dúvidas poderão ser dirigidas ao email do concurso: porkekofazes@gmail.com  


