
 

Actividade de concepção de design da personagem temática relativa 

ao “Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos 

Idosos” 

 

Regulamento 

 

Entidade organizadora: Instituto de Acção Social (IAS) 

 

Entidade colaboradora: Macau Comickers Association  

 

Objectivo: 

Através da actividade de concepção de obras com criatividade,  

pretende-se encorajar os residentes desenvolverem a sua 

criatividade na criação de design de uma personagem animada,  

para promover e divulgar o “Regime Jurídico de Garantias dos 

Direitos e Interesses dos Idosos” que permite proporcionar 

ainda mais conhecimento e captar a atenção do  público em gera l 

do conteúdo da referida legislação.  

 

Destinatários: 

Portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau 

válido e que tenham completado 16 anos ou com idade superior.   

 

Programa: 

(1)  Inscrição e entrega de obras: 30 de Agosto a 8 de Outubro 

de 2021 

(2)  Publicação de resultados: 1 de Novembro de 2021  

(3)  Data de levantamento de prémios: 15 de Novembro a 15 de 

Dezembro de 2021  

 

 

 



 

Requisitos de obras:  

(1)  A personagem temática deve ser singular e cuja concepção 

deve ser aproximada ao tema para que possa fazer recordar 

o conceito e espírito do Regime Jurídico de Garantias dos 

Direitos e Interesses dos Idosos ; 

(2)  Sem limitação em tipos de forma de design ,  como figura,  

animal,  robôs, super-herói, bem como outras personagens 

ou objectos personificados que podem contactar com os 

humanos, etc., a fim de encorajar a criatividade e inovação;   

(3)  Deve ser incluída a planta frontal  de personagem temática  

na obra entregue e caso queira,  pode juntar a planta em 3D 

(three-view drawing) e planta em perspectiva para servir 

como um suporte à obra;  

(4)  A obra manual deve ser feita em folha A4, branca, de 

desenho; caso o design seja feito no computador, deve 

imprimi-ló em folha A4 e enviar a imagem em formato 

JPEG por e-mail, cuja nitidez de imagem de exportação não 

pode ser inferior a 300 dpi e não sendo permitida a 

utilização de imagens artísticas existentes no software  

informático (Clipart) ;  

(5)  Os candidatos devem atribuir um nome a personagem 

temática, proporcionar a concepção de design  e fazer uma 

breve apresentação (máximo de 100 palavras).  

Utilização de obras premiadas : 

(1)  A obra com “prémio de distinção” será a personagem 

temática do “Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e 

Interesses dos Idosos”,  e o premiado tem de concordar com 

a alteração da obra, pela entidade organizadora e 

colaboradora, e autorizar, de forma gratuita que a entidade 

organizadora possa fazer utilização da obra na promoção e 

fins educativos;  

 



 

(2)  A entidade organizadora dispõe do direito de decisão  fina l 

sobre a possibilidade de utilização do design  premiado para 

ser o modelo de desgin da personagem temática do “Regime 

Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos ”.   

 

Formas de entrega da obra: 

Os candidatos devem preencher o boletim de inscrição e 

entregá-lo pessoalmente, juntamente, com a obra,  nos locais  

abaixo indicados ou por e-mail, na data estipulada.  

Locais para a recepção 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, Edf.  

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 da avaliação:  

São convidados profissionais ou associações para , com o 

pessoal deste Instituto, procederem à avaliação e,  

seleccionarem primeiro 11 obras e finalmente, fazerem a 

votação da obra de distinção.   

 

Critérios de avaliação incluem: 

(1)  Interpretação do tema（60%）：  

Deve dispor do significado simbólico sobre o “Regime 

Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos”,  

permitindo aos residentes recordarem o conceito e espírito 

do referido Regime, sempre que olharem para a 

personagem.  

E-mail： 1182249078@qq.com  



 

(2) Estética global（ 20%）：Design  e técnicas  

(3) Interpretação criativa（20%）：  

Deve dispor de criatividade e com características próprias.  
 

※  Se não houver obras que reúnam os critérios definidos,  

após a avaliação e decisão do júri, nenhuma obra será 

seleccionada.  

 

Prémios: 

1 Prémio de distinção ： O premiado receberá um cartão 

electrónico no valor de 8.000 patacas.   

10 prémios de obras seleccionadas：Cada premiado receberá um 

cartão electrónico no valor de 2.000 patacas.   

 

Publicação de resultado: 

O resultado será publicado, no dia 1 de Novembro de 2021,  

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 premiados serão 

notificados por via telefónica.  

 

Regulamentação da actividade:  

(1)  A ideia e o conteúdo da obra deve m corresponder ao tema 

desta actividade. Os candidatos devem assegurar que a obra 

seja original e que não foi publicada ou que não tenha sido 

submetida a participação em outras actividades homogéneas.  

Não são aceites obras furtadas, de imitação ou adquiridas a 

terceiro. Caso seja descoberta a infracção do direito de autor 

por parte dos candidatos ou outros crimes relacionados, será 

cancelada a participação;  

(2)  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;  

http://www.ias.gov.mo/
http://www.ageing.ias.gov.mo/


 

(3)  Cada candidato pode submeter  mais do que uma obra,  

todavia, dentre todas as obras entregues, só pode obter  (no 

máximo) um prémio;  

(4)  Não podem ser incluídos na obra elementos relativos à 

pornografia, à violência, ao erotismo, à maledicência, à 

consciência viciosa e à indignidade ou, qualquer conteúdo 

de litígio ou inadequado;  

(5)  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 ;  

(6)  As obras que não satisfaçam os requisitos deste regulamento 

não serão avaliadas pelo júri, sem que os respectivos 

candidatos sejam informados do facto;  

(7)  A entidade organizadora reserva o direito de suspender e 

cessar o concurso, bem como desqualificar os candidatos 

que pratiquem actos inapropriados;  

(8)  Todos os resultados da avaliação serão definidos de acordo 

com a decisão final do júri e da entidade organizadora. Os 

candidatos não podem discordar do resultado , não havendo 

o espaço para recurso;  

(9)  Os trabalhadores da entidade organizadora, os membros do 

júri e seus ascendentes e descendentes  não podem participar 

nesta actividade;    

(10)  Será cancelada a actividade quando o número de obras não 

atingir 15; 

(11)  Caso o prémio pecuniário não seja levantado dentro do 

prazo de estipulado, será considerado automaticamente 

como desistência do mesmo;  

 



 

(12)  Os dados pessoais recolhidos nesta actividade são tratados 

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

Dados Pessoais” e servem só para efeitos desta actividade;  

(13)  Em caso de haver quaisquer controvérsias sobre esta 

actividade, a entidade organizadora reserva o direito de 

decisão final.  

Informações: Poderá ser contactado, o Sr. Wong da Macau 

Comickers Association ,  através do telefone 6667 3224.  



主辦單位：社會工作局                     承辦單位：澳門漫畫從業員協會 

Entidade organizadora：Instituto de Acção Social           Entidade colaboradora：Macau Comickers Association 

 

 

 

《長者權益保障法律制度》主題角色設計徵稿活動 

Actividade de concepção de design da personagem temática relativa ao 

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos” 

報名表格 

Boletim de inscrição 

 

 

參加者姓名：                  性別：            

Nome do candidato                                         Género 

身份證號碼 (後 4 位數字 )：          出生日期：             

N.º do BIR (últimos 4 dígitos)                          Data de nascimento 

聯絡電話：                    

Número de telefone  

作品名稱：                                                

Designação da obra 

設計概念和簡介 (100 字內 )：  

Concepção e breve apresentação sobre o design (máximo de 100 palavras) 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

*參加者需填妥報名表格、參加作品著作權轉讓同意書及作品一併遞交。  

Os candidatos devem apresentar a obra juntamente com os boletins de inscrição e o de consentimento de transferência 

dos direitos de autor devidamente preenchido. 

 

 

 

本欄由主辦單位填寫 

Espaço reservado à entidade organizadora 

參加作品編號：             

N.º da obra 

收件日期：      /    /      

Data de recepção                                        



主辦單位：社會工作局                     承辦單位：澳門漫畫從業員協會 

Entidade organizadora：Instituto de Acção Social           Entidade colaboradora：Macau Comickers Association 

 

《長者權益保障法律制度》主題角色設計徵稿活動 

Actividade de concepção de design da personagem temática relativa ao 

“Regime Jurídico de Garantias dos Direitos e Interesses dos Idosos” 

參加作品著作權轉讓同意書  

 Consentimento de transferência dos direitos de autor 

 

參加者同意作品於獲獎後無條件將其著作權及一切延伸權利全部轉讓予主辦單位，主辦
單位對作品享有修改、宣傳、編輯、展覽及出版的權利，本人不得異議。  

本人聲明作品為未公開發表且無抄襲或臨摹他人之原創作品，若本作品涉及違反著作權
的相關法律，除自負應有的法律責任外，經查證屬實，本人願被取消獲獎資格及歸還所
領取的獎品。  

Concordo que, após a obra ser premiada, sejam transfer idos incondicionalmente,  o direit o  
de autor e respect ivos direitos para a ent idade organizadora,  e que a mesma reserva-se os 
direitos de alt eração, de promoção, de redacção, de exposição  e de publicação e que não ire i 
apresentar objecções.  

Eu, declaro que os t rabalhos nunca foram publicados e não são cópias ou imitações de 
t rabalhos que outros hajam já concebido, e  que se este t rabalho vio lar as leis do direito  de 
autor,  para além de assumir  as eventuais responsabilidades legais,  após invest igado e por 
ser verdadeiro,  aceito  a desqualificação da t itular idade de premiado e devo lvo o prémio  
recebido.  

參加者姓名： (正楷 )  
Nome do candidato  

(em let r a legível)  

 
                        

  

參加者簽名：  
Assinatura  

do candidato 

 
                        

日期：  
  Data 

 
                        

   

*倘參加者未滿 18 歲，須獲得監護人同意及簽名。  

 Caso o candidato não tenha completado 18 anos de idade, deve obter a autorização e a  

assinatura do tutor.  
 
 
監護人姓名： (正楷 )  

Nome do tutor  

(em let r a legível)  

 
                        

  
 
 
 
                        監護人簽名：  

Assinatura do tutor  

 
                        

  日期：  
 Data 

 

收集個人資料聲明 Declaração de Recolha de Dados Pessoais： 
1.  在本表格內所提供的個人資料僅用作處理申請的用途。  

 Os dados pessoais prestados neste formulário serão utilizados apenas para fins de processamento do pedido. 

2.  基於履行法定義務，上述個人資料有可能轉交其他有權限實體。  

 Por razões de cumprimento das obrigações legais, esses dados podem ser transferidos para outras entidades 

competentes. 

3.  申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於主辦單位的個人資料。  

 Nos termos da lei, o requerente possui os direitos de consultar, rectificar e actualizar os dados pessoais na posse da 

entidade organizadora. 

4.  主辦單位人員在處理申請者的個人資料時，依法將採取必要的保密及妥善保管的措施。  

 Ao tratar dos dados pessoais do requerente, o pessoal desta entidade organizadora toma as devidas medidas de 

precaução e cumpre o dever de sigilo e de guarda, nos termos da lei. 


