
Apresentação

A descoberta da insulina veio revolucionar o tratamento da 
diabetes e permitir salvar milhões de vidas, sendo por isso 
considerada um dos marcos históricos da medicina do século XX. 

A insulina foi descoberta a 27 de Julho de 1921 pelos cientistas 
canadianos Frederick Banting e Charles Best. Este ano 
comemora-se o centenário desta descoberta. 

Para celebrar este marco a Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica (SPEDP) decidiu 
promover um concurso de desenho para crianças com Diabetes 
sob o tema “Diabetes com Cor”.

O presente documento visa regulamentar o concurso de desenho 
intitulado “Diabetes com Cor”, promovido pela SPEDP, que terá 
início no dia 1 de junho de 2021 (Dia Mundial da Criança).  

Objetivos

São objetivos deste concurso: 

 •  Sensibilizar e alertar para a importância da diabetes;
 •  Promover a literacia na saúde;
 •  Valorizar a criatividade e o imaginário infantil; 
 •  Incentivar o desenvolvimento de competências e  
      prática da expressão artística. 
 •  Promoção de hábitos de vida saudáveis, incluindo 
     a prática de atividade física.

Destinatários

O concurso é dirigido a todas as crianças com Diabetes entre os 
6 e os10 anos de idade, residentes em Portugal. 
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REGULAMENTO DO 

CONCURSO DE DESENHO INFANTIL

Requisitos do concurso

1. São admitidos a concurso trabalhos originais de desenho, 
subordinados ao tema “Diabetes com Cor”. 

2.  Os desenhos deverão ser elaborados em papel de dimensão 
A4 (21cmX29,7cm), na orientação vertical ou horizontal, podendo 
ser utilizados diversos materiais/técnicas na sua composição (por 
exemplo caneta de feltro, lápis  de  carvão, aguarela, lápis de cera, 
lápis de cor e pastel).

3.  Os participantes e seus tutores legais são responsáveis pela 
originalidade dos desenhos apresentados, devendo garantir a sua 
autoria e assumir toda a responsabilidade decorrente de 
reclamação de terceiros no que diz respeito a direitos de autor.

4.   Cada criança só poderá submeter a concurso um desenho.

5. A participação no Concurso pressupõe o preenchimento e 
submissão obrigatória de um formulário e assinatura da 
autorização dos pais/representante legal da criança, 
disponibilizado no site da SPEDP (www.spedp.pt), os quais 
deverão ser impressos e anexados ao desenho.

Entrega dos trabalhos

O desenho deverá ser enviado pelo correio até dia 15 de setembro 
de 2021 para a seguinte morada: 
  

Concurso de desenho “Diabetes com Cor” 
Secretariado da 

Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica
Rua General Humberto Delgado 30ª – Esc. 4

2840 – 402 Arrentela - Seixal
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PARCEIROS: GEDCA

A SPEDP não se responsabiliza por eventuais danos que os 
desenhos possam sofrer durante o transporte e exposição.

É da responsabilidade do participante os custos associados à 
submissão dos desenhos. 

Constituição do Júri

O Júri para a avaliação dos desenhos a concurso será constituí-
do por quatro elementos:

- Catarina Prior – Pediatra da área do Desenvolvimento 
- Rosa Pina - Endocrinologista Pediátrica
- Olga Neves - Ilustradora
- Sofia Lemos - Diretora da Área Médica da Sanofi

Processo de avaliação

1.  O Júri baseará a sua avaliação nos critérios de criatividade e 
originalidade, a expressão plástica, bem como na interpretação 
do tema proposto. 

2.  Ao Júri reserva‐se o direito de excluir da competição os 
trabalhos que denotem a intervenção de terceiros na sua 
execução. 

3.  Durante o período de apreciação e avaliação o Júri não terá 
acesso aos dados pessoais do concorrente.  

4.  As decisões do Júri são finais e irrevogáveis, não sendo 
passíveis de recurso.

Prémios

 1º Prémio - Bicicleta e equipamento de proteção.
 2º Prémio - Skate e equipamento de proteção.
 3º Prémio - Patins em linha e equipamento de proteção.
 Prémio de participação - Conjunto de raquetes de praia.

Não poderão haver vencedores ou segundos e terceiros 
classificados ex-aequo.

Serão entregues diplomas de participação a todos os candidatos 
por correio para a morada disponibilizada pelos pais/tutor legal. 

PATROCINADOR
OFICIAL:

Divulgação dos trabalhos e dos resultados

Os participantes comprometem-se a ceder à SPEDP o direito de 
expor, publicar ou reproduzir parte ou a totalidade dos trabalhos, 
salvaguardando sempre a indicação do autor. 

Os trabalhos serão expostos de duas formas: 

 • Exposição virtual, no site da SPEDP, em   
 www.spedp.pt

 •  Exposição itinerante, com início no dia 14 de  
 novembro 2021 (Dia Mundial da Diabetes), que será  
 dinamizada por escritores e ilustradores nacionais. 

A divulgação do(s) vencedor(es) será efetuada através do 
contacto telefónico disponibilizado pelos pais/tutor legal e nos 
dias 11 ou 12 de novembro 2021, durante a Reunião Anual da 
SPEDP. 

Entrega dos prémios

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar nos dias 11 ou 12 
de novembro 2021, durante a Reunião Anual da SPEDP. 

Direitos de autor e devolução de trabalhos

Os autores dos trabalhos cederão inteiramente à SPEDP os 
direitos de autor.

Os trabalhos serão devolvidos a quem o solicitar, por correio, 
para a morada disponibilizada pelos pais/tutor legal, após o 
termino da exposição itinerante.  

Disposições finais

As situações não previstas pelo presente regulamento e as 
dúvidas de interpretação do mesmo serão resolvidas pelo júri.  
Para o efeito poderá ser contactado o secretariado da SPEDP 
através do correio eletrónico (geral@spedp.pt) ou do telefone 
210996975.

A participação no Concurso de Desenho Infantil – “Diabetes com 
Cor” – implica a aceitação do presente Regulamento. 


