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REGULAMENTO DO CONCURSO INFANTIL E JUVENIL 

DESENHOS E VÍDEOS DA QUALIDADE 
 

1. Âmbito e Objetivos 

1.1. Este concurso de desenhos e vídeos é promovido anualmente pela Associação Portuguesa 
para a Qualidade (APQ) para atribuição no âmbito da Gala APQ Awards. 

1.2. Os objetivos deste concurso são: 

 Sensibilizar as crianças e jovens para a temática da Qualidade; 

 Promover o desenho e/ou vídeo como meio de sensibilização para a Qualidade; 

 Eleger e expor publicamente os melhores trabalhos e promover a sua divulgação. 

1.3. O presente concurso integra 3 categorias, conforme a idade dos participantes: 

 Categoria 1: Até aos 10 anos – desenhos (dimensões até formato A3) 

 Categoria 2: Dos 11 aos 15 anos – desenhos (dimensões até formato A3) 

 Categoria 3: Dos 16 aos 18 anos – filmes/vídeos (até 1 minuto) 
 
2. Destinatários 

2.1. O concurso é de âmbito nacional e destina-se a todas as crianças e jovens que elegem o 
desenho e/ou vídeo como forma de expressão. 

2.2. Cada candidato é elegível apenas a uma das categorias a concurso. 
 
3. Condições de participação 

3.1. Serão admitidos a concurso desenho e/ou vídeo que ilustrem de forma criativa a temática da 
Qualidade. 

3.2. Cada participante poderá concorrer com o máximo de 3 desenhos e/ou vídeos. 

3.3. Cada desenho e/ou vídeo deve ser acompanhado de um título. 

3.4. Os trabalhos a concurso deverão ser enviados pelos próprios ou pelos seus encarregados de 
educação. No caso dos desenhos poderão ser enviados em papel ou digitalizados (formato 
JPEG ou PNG). No caso dos vídeos poderão ser enviados em MP4, WMV ou MOV. O 
endereço postal a utilizar será Rua Carlos Alves Nº 3, 1º Dtº, 1600-515 Lisboa, e o endereço 
eletrónico geral@apq.pt. 

3.5. Os direitos de propriedade intelectual dos desenhos e/ou vídeos pertencem integralmente 
aos participantes do concurso ou seus representantes legais. Cada concorrente tem de 
autorizar a sua eventual utilização pela APQ para campanhas futuras, conforme declaração, 
apresentada em anexo a este regulamento e que tem que obrigatoriamente acompanhar a 
entrega dos desenhos e/ou vídeos. A não entrega desta declaração devidamente preenchida 
e assinada (pelo próprio e pelo seu encarregado de educação, caso seja menor), inviabiliza a 
participação no concurso. 
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4. Prazo de Entrega das Candidaturas a Concurso 

4.1. A data-limite para receção das candidaturas a concurso é o dia 15 de outubro de cada ano. 

4.2. As candidaturas rececionadas após esta data não serão admitidas a concurso, não havendo 
lugar a qualquer aviso junto dos interessados. 

 
5. Júri 

5.1. O Júri é composto pelo Presidente da Direção da APQ, por um vice-Presidente e por um 
Associado ligado à área do design a nomear pela Direção da APQ. 

5.2. Na fase de seleção dos desenhos e/ou vídeos o júri não terá acesso à identidade nem a 
qualquer dado dos participantes. 

5.3. Os desenhos e/ou vídeos serão avaliados tendo em conta a originalidade, a criatividade, a 
qualidade da imagem (no caso dos vídeos) e a adequação ao tema. 

5.4. Para cada uma das categorias o júri fará a seleção de 5 desenhos e/ou vídeos, os quais serão 
expostos durante o Colóquio da Qualidade para votação pelos participantes naquele evento. 

5.5. Será atribuído o 1º lugar ao desenho e/ou vídeo mais votado em cada categoria, sendo que, 
em caso de empate, o júri decidirá acerca do desenho e/ou vídeo vencedor. 

5.6. O Júri poderá atribuir igualmente Menções Honrosas, se assim o entender. 

5.7. As decisões do Júri são soberanas, delas não havendo lugar a recurso. 
 
6. Prémios a Atribuir 

1º Lugar 

- Cartão presente no valor de 100 (cem) euros 
- Publicitação do desenho e/ou vídeo na Revista QUALIDADE, site da APQ e demais canais de 

comunicação, conforme apropriado 
- Certificado alusivo ao Prémio 

Menções Honrosas 

- Publicitação do desenho e/ou vídeo na Revista QUALIDADE, site da APQ e demais canais de 
comunicação, conforme apropriado 

- Certificado alusivo ao Prémio 
 
7. Anúncio dos desenhos e/ou vídeos vencedores 

A decisão sobre os desenhos e/ou vídeos vencedores em cada uma das categorias será tornada 
pública durante a Gala APQ Awards, em local e data a anunciar anualmente. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Declaração de Direitos de Propriedade 
 

Eu, ___________________________________________________________, nascido a __ / __ / ____, 
com o nº de identificação (CC/BI) _________________, 
declaro que o(s) desenho(s) e/ou vídeo(s) submetidos a concurso no âmbito do Concurso Infantil e Juvenil 
Desenhos e Vídeos da Qualidade, organizado pela Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), são da 
minha autoria e propriedade intelectual. 

 

Declaro ainda autorizar a APQ, respeitando a originalidade, a utilizar os trabalhos a concurso para 
campanhas futuras, bem como autorizo a divulgação dos meus trabalhos em todos os meios de 
comunicação, interna ou externa. 

 
 
 
 

Data:  
 

Assinatura do candidato 
 
 

 
 

Assinatura do Encarregado de Educação 
 
 


