
 

Concurso de coloração com criatividade sobre o 

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e 

Interesses dos Idosos” 

Regulamento 

Entidade organizadora: Instituto de Acção Social 

Entidade colaboradora: Macau Comickers Association 

Objectivo: 

O concurso de coloração com criatividade irá permitir às 

crianças com talento desenvolver os seus dotes, bem como 

conhecer e prestar atenção às legislações relacionadas com o 

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos 

Idosos”.  

Categorias: 

(1) Alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos  

(2) Alunos do 4.º, 5.º e 6.º anos 

Data da realização da actividade: de 12 de Outubro a 13 de 

Novembro de 2020 

Requisitos: 

(1) Os candidatos devem imprimir o desenho indicado no 

website do IAS, colorí-lo com qualquer tipo de material e 

acrescentar elementos e imagens criativas (não são aceites 

obras com elementos de 3D, por ex., auto-colantes, 

purpurina, papel crepe, etc.) para enriquecer o conteúdo da 

obra. Após a conclusão da coloração, devem entregá-la nos 

locais de recolha de obras;  

(2) Os elementos acrescentados devem ser relacionados com o 

respeito aos idosos e a protecção dos direitos dos idosos; 



 

(3) A obra apresentada não pode conter qualquer informação ou 

marca de identificação, a fim de assegurar uma selecção 

justa. 

Formas de inscrição: 

(1) O boletim de inscrição e o desenho de coloração estão 

disponíveis no website do IAS www.ias.gov.mo, na Página 

Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da 

RAEM www.ageing.ias.gov.mo, e pode-se imprimi-los em 

tamanho de A4 (21cm x 29.7cm); 

(2) Os candidatos devem preencher o boletim de inscrição e 

entregá-lo, acompanhado da obra, nos locais de recolha de 

obras durante o período da realização da actividade. 

 

Locais de recolha de obras: 

Divisão de Serviços para 

Idosos do IAS 

Calçada de Santo Agostinho, n.° 19, Nan 

Yue Commercial Centre, 13.° andar, Macau 

Macau Comickers 

Association 

Rua da Gruta n.º 46 Loja D, Edif. Jardim de 

Kam Ma Garden R/C, Macau 

Centro Educacional de 

Cultura e Artes de Macau 

Avenida da Amizade Edf. Iao I Fa Un, 2 

Andar A 

Formas de publicação do resultado: 

A lista dos vencedores será publicada em 4 de Dezembro de 

2020 através do website do IAS www.ias.gov.mo e da Página 

Electrónica sobre as Informações dos Serviços a Idosos da 

RAEM www.ageing.ias.gov.mo, e os vencedores serão 

notificados por via telefónica. 

Formas da avaliação: 



 

Utilização e combinação de cores (60%), criatividade (20%), 

técnicas (20%) 

(O júri é composto por individualidades ou entidades profissionais 

convidadas pelo IAS para proceder à avaliação.) 

Prémios: 

Categoria dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos 

1.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

3.000 e um certificado 

2.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

2.000 e um certificado 

3.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

1.000 e um certificado 

Prémio de mérito (dez vencedores): um cupão no valor de MOP 

500 e um certificado  

Categoria dos alunos do 4.º, 5.º e 6.º anos 

1.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

3.000 e um certificado 

2.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

2.000 e um certificado 

3.º classificado (dois vencedores): um cupão no valor de MOP 

1.000 e um certificado 

Prémio de mérito (dez vencedores): um cupão no valor de MOP 

500 e um certificado 

Regras do concurso: 

1. Os candidatos participam de forma individual e cada 

candidato apenas pode submeter uma obra; 



 

2. As obras que não satisfaçam os requisitos deste 

regulamento não serão avaliadas pelo júri, sem que os 

respectivos candidatos sejam informados do facto; 

3. A data do levantamento dos prémios é até 30 de Dezembro 

de 2020, durante o horário de expediente. Caso os 

vencedores não levantem os prémios dentro do referido 

período, deixarão de o poder fazer depois; 

4. As obras devem ser da criatividade pessoal original, não 

sendo aceites obras furtadas, imitidas ou adquiridas a 

terceiro. Caso contrário, os candidatos serão 

desqualificados;  

5. Os candidatos devem assumir as responsabilidades legais 

relativamente aos direitos de autor e ao direito ao bom 

nome, especialmente por todos os prejuízos causados à 

entidade organizadora e a terceiros; 

6. A entidade organizadora reserva o direito de suspender e 

cessar o concurso, bem como desqualificar os candidatos 

que pratiquem actos inapropriados;  

7. Em caso de qualquer omissão referente ao conteúdo deste 

regulamento, a entidade organizadora tem o direito de 

modificá-lo e reserva-se o direito de interpretar e tomar 

decisões; 

8. Qualquer obra apresentada ao concurso, quer seja ou não 

premiada, não será devolvida. Os candidatos ao tomar 

conhecimento deste regulamento, aceitam todas as 

condições indicadas e consentem tacitamente que a 

entidade organizadora rectifique, utilize, faça cópias, 



 

publique e apresente as respectivas obras online, para fins 

do uso de promoção ou educação, sem a necessidade de 

pedir o consentimento dos candidatos, nem pagar quaisquer 

despesas relativas ao direito de autor; 

9. Os filhos dos membros do júri não podem participar neste 

concurso; 

10. O resultado é decidido pela entidade organizadora e pelo 

júri, não podendo os candidatos discordar da decisão; 

11. Este concurso realiza-se de acordo com as respectivas 

categorias. As categorias serão canceladas se o número de 

obras entregues for inferior a 20; 

12. Os dados pessoais recolhidos neste concurso são tratados 

conforme as regras da Lei n.º 8/2005, “Lei da Protecção de 

Dados Pessoais” e servem só para efeitos deste concurso;  

13. Em caso de haver quaisquer controvérsias sobre este 

concurso, a entidade organizadora reserva o direito de 

decisão final. 

Informações: Poderá ser contactado, dentro do horário de 

expediente, o Sr. Wong Tin Chon da Macau Comickers 

Association, através do telefone 6667 3224, ou a Sr.ª 

Wong Ian Kei do Instituto de Acção Social, através do 

telefone 8399 7705. 


