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PREÂMBULO 

 

Considerando que compete à Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), 

enquanto organismo responsável pela concretização da política pública 

governamental na área da juventude, criar e implementar programas, atividades e 

serviços que promovam a participação cívica dos jovens e a ocupação dos seus 

tempos livres, potenciando a aquisição de aptidões transversais ao nível social.  

Considerando que o Dia Internacional da Internet Mais Segura, assinalado a 5 de 

fevereiro, decorrerá no ano de 2019, na Região Autónoma da Madeira, em 

parceria com o Centro Internet Segura, constituído pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a 

Direção-Geral de Educação, a Fundação PT e a Microsoft Portugal. 

Considerando que importa fomentar iniciativas dirigidas aos jovens em domínios 

que expressem a sua criatividade e seu talento, a DRJD promove com o apoio do 

IPDJ, I.P. um passatempo no âmbito das comemorações do “Dia Internacional da 

Internet Mais Segura”. 

 

Nestes termos, é aprovado o seguinte regulamento: 

 

ARTIGO 1º 

ÂMBITO  

A iniciativa #jovemaiseguronanet é um passatempo promovido pela Direção 

Regional de Juventude e Desporto (DRJD), em parceria com o IPDJ, I.P., que visa 

potenciar nos jovens a consciência da utilização da internet de modo seguro e 

responsável, contribuindo para o desenvolvimento da sua capacidade criativa e 

de modo a assinalar simultaneamente o Dia Internacional Internet Mais Segura, a 5 

de fevereiro de 2019. 
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ARTIGO 2º 

DESTINATÁRIOS 

1. O passatempo é dirigido a jovens individualmente, residentes na Região 

Autónoma da Madeira (RAM), com idade mínima de 14 anos e máxima de 

30 anos. 

2. O passatempo contemplará duas categorias de participantes:  

a) Categoria A: jovens dos14 aos 17 anos; 

b) Categoria B: jovens dos 18 aos 30 anos. 

 

ARTIGO 3º 

PARTICIPAÇÃO 

1. Para participar cada jovem deverá criar uma imagem original e criativa que 

apele à utilização da internet de forma segura e responsável. 

2. A imagem deverá ter as seguintes caraterísticas: 

a) Ter a dimensão de 21,67cm por 16,581cm, o que corresponde a 600px 

por 470px, em formato .jpg; 

b) Conter uma frase de sensibilização para o uso da internet segura; 

c) Fazer referência ao número de contacto da Linha Internet Segura (800 

21 90 90). 

3. A imagem dever ser enviada até 20 de janeiro para o email 

juventude@madeira.gov.pt juntamente com o formulário de participação 

devidamente preenchido. 

4. Cada jovem pode participar apenas com uma imagem. 

5. Os participantes não podem submeter imagens onde constem pessoas que 

possam ser identificadas (incluindo o participante) ou que pela sua 

apresentação ou outros aspetos possam ser considerados ofensivos aos bons 

costumes ou suscetíveis de incentivar a violência ou discriminação de 

qualquer tipo. 

mailto:juventude@madeira.gov.pt
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6. As participações que violem o previsto na alínea anterior ou que, de 

qualquer forma, infrinjam a lei ou direitos de terceiros, serão excluídas do 

passatempo. 

 

ARTIGO 4º 

AVALIAÇÃO 

1. A seleção das imagens apresentadas será efetuada por um júri composto 

por 3 elementos da DRJD.  

2. O júri avaliará as imagens com base nos seguintes critérios: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Adequação ao tema. 

3. O júri pode excluir os trabalhos que não cumpram os requisitos exigidos no 

presente passatempo ou que não apresentem qualidade para posterior 

divulgação. 

4. De entre as imagens recebidas serão selecionadas as seis melhores. 

5. Da decisão do júri não há direito a recurso. 

 

ARTIGO 5.º 

PRÉMIOS 

Os três primeiros classificados serão premiados, sendo os prémios a atribuir da 

seguinte forma: 

a) Categoria A (jovens dos14 aos 17 anos) 

1º classificado – Uma câmara desportiva; 

2º classificado – Um par de óculos de realidade virtual; 

3º classificado – Uma coluna de som altifalante. 

b) Categoria B (jovens dos18 aos 30 anos) 

1º classificado – Uma câmara desportiva; 

2º classificado – Um par de óculos de realidade virtual; 

3º classificado – Uma coluna de som altifalante. 
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ARTIGO 6.º 

RESULTADOS E ENTREGA DE PRÉMIOS 

1. Os resultados serão divulgados no portal da DRJD e respetivas redes sociais a 

partir do dia 1 de fevereiro de 2019. 

2. Os prémios serão entregues durante o evento de celebração do Dia da 

Internet Mais Segura a ter lugar no Funchal, a 5 de fevereiro de 2019, em 

local a confirmar. 

 

ARTIGO 7.º 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

A DRJD reserva-se no direito de utilização das imagens recebidas nos seus próprios 

meio de divulgação e através dos seus canais institucionais. 

 

ARTIGO 8.º 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

1. Os participantes permitem expressa e previamente o tratamento dos seus 

dados pessoais. 

2. O interessado dá o seu consentimento livre, específico e informado para 

receber informações da DRJD (noticias, eventos). 

3. Para mais informações sobre a Proteção de Dados Pessoais da DRJD 

consulte em www.madeira-edu.pt. 

 

ARTIGO 9.º 

ACEITAÇÃO DAS REGRAS 

Todos os participantes no presente concurso aceitam automaticamente as 

regras estabelecidas no presente regulamento. 

 

 

 

http://www.madeira-edu.pt/
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ARTIGO 10.º 

ALTERAÇÃO OU SUSPENSÃO  

A DRJD reserva-se ao direito de alterar ou suspender este passatempo no caso 

de ocorrência de situações imprevistas. 

 

ARTIGO 11.º 

INTERPRETAÇÃO DE DÚVIDAS E INTEGRAÇÃO DE LACUNAS 

As dúvidas e a eventual resolução de lacunas que possam ser suscitadas 

relativas à aplicação do presente regulamento são resolvidas pela DRJD. 

 

Funchal, 21 de dezembro de 2018 


