
REGULAMENTO 
CONCURSO FARDAMENTO PARA JOVENS DESIGNERS

Objetivo do concurso | 
O presente concurso tem por objetivo a obtenção de propostas de design para as novas fardas de 
médicos dentistas e assistentes dentários da recente marca Lusíadas Dental, presente em todas as 
unidades do Grupo Lusíadas Saúde na área da medicina dentária e estomatologia. Esta iniciativa 
reconhece a qualidade e a inovação do design português e promove a ligação de jovens designers à 
realidade pro�ssional, bem como à indústria da saúde. 
Pretende-se, por isso, valorizar os jovens capazes de criar um estilo de assinatura disruptivo, através da 
cor e do movimento, criando peças de vestuário simples, utilitárias, mas que evoquem sentimentos 
de paixão e criatividade, bem como inovação cuidado e humanização, estes que são também pilares 
fundamentais do Grupo Lusíadas Saúde. 

Destinatários do concurso | 
Poderão candidatar-se jovens designers, com formação em moda, ou estudantes de design e/ou 
moda, independentemente do grau académico ou estabelecimento de ensino, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, residentes em Portugal Continental e Ilhas, bem como na 
União Europeia. 
Os participantes poderão apresentar-se a concurso individualmente ou em grupos de, no máximo, 
três elementos, sendo que cada concorrente poderá apresentar, no máximo, uma candidatura. 

Prémio Vencedor do Concurso | 

              - Prémio monetário no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros);
              - Vale oferta no valor de 200€ (duzentos euros) em tratamentos dentários (prémio não   
     convertível em dinheiro); 
              - Certi�cado de vencedor;
              - Assinatura associada ao projeto de design das novas fardas Lusíadas Dental;
              - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação institucionais Lusíadas Saúde e  
     Lusíadas Dental;
  - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação nacionais, com potencial   
    cobertura mediática.

Júri | 
O Júri do presente concurso será composto por:
Vasco Antunes Pereira – Presidente do CA do Grupo Lusíadas Saúde | Presidente de Júri
Nuno España – Administrador Lusíadas Dental e Clínicas Lusiadas do Cluster Lisboa 
Dr. Luís Sequeira – Médico Dentista Clínica Lusíadas Almada 
Maria Manuel Guia – Auxiliar de Dentista Hospital Lusíadas Lisboa 
Joana Menezes – Administradora do Hospital Lusíadas Porto
Marlene Rolo – Diretora de Produção das Unidades Lusíadas do Algarve
Susana Moreira da Silva – Diretora de Recursos Humanos do Grupo Lusíadas Saúde 

Em caso de empate, cabe ao Presidente de júri eleger o vencedor. 

Processo de seleção | 
Após a data de término de entrega de candidaturas, o júri poderá solicitar esclarecimentos via email 
aos responsáveis de projeto, sendo por isso necessária uma resposta imediata – 24 horas - e clara de 
todos os participantes. 
Analisados detalhada e cuidadosamente todos os trabalhos apresentados, cabe ao Júri selecionar 
cinco projetos que se destaquem, para uma votação interna, junto de colaboradores, que, não sendo 
vinculativa, será tida em conta na escolha do projeto vencedor. 
A decisão �nal sobre o vencedor cabe ao Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde, 
sendo o vencedor divulgado na página do concurso, bem como na secção de Notícias do site 
institucional da Lusíadas Dental. 
Identi�cado o vencedor ou a equipa vencedora, é imprescindível os responsáveis de projeto 
disponibilizarem-se para acompanhar a prototipagem e produção das peças que constituem as 
fardas, que serão executados pela empresa fornecedora de fardamento Lusíadas. 
Caso o Júri considere não existirem trabalhos apresentados que cumpram com os requisitos de 
qualidade necessários, poderão não ser selecionadas quaisquer candidaturas, não havendo nesse 
caso, lugar a atribuição de prémio. 

Critérios de avaliação | 
Todas as candidaturas serão avaliadas mediante critérios associados às características e valores base 
do Grupo Lusíadas Saúde – sustentabilidade, inovação, qualidade, criatividade, paixão, usabilidade e 
investimento –, bem como o objetivo base da presente campanha, onde se pretende criar um estilo 
de assinatura disruptivo, através da cor e do movimento, criando peças de vestuário simples e 
utilitárias. 
Estes critérios fornecem um quadro orientador e uma base de avaliação, complementados pela 
experiência pro�ssional de todos os elementos do júri. 

Categorias pro�ssionais | 
 Médico(a) dentista
 Assistente Dentário(a)

Prazos | 
Lançamento do concurso: 1 de outubro 2021
Data Limite de apresentação de pedidos de esclarecimentos por parte dos concorrentes: 8 de 
outubro 2021
Data Limite de resposta aos pedidos de esclarecimentos de concorrentes: 15 de outubro 2021
Data Limite de entrega de candidaturas: 23h59 de 5 de novembro 2021
Data Limite de pedidos de esclarecimento por parte do júri*: 12 de novembro
Divulgação de candidatura vencedora: 26 de novembro
*Após pedido de esclarecimento por parte do júri, os candidatos têm um período de 24 horas para 
responder ao solicitado.

Como participar | 
As normas e condições do concurso estão disponíveis no link: 
www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser enviados dentro do prazo acima mencionado, 
para o email: comunicacao.dental@lusiadas.pt 

Envio de candidaturas | 
As candidaturas deverão ser submetidas através do link disponível na página do concurso, dentro do 
prazo previsto. Na eventual necessidade de submissão de �cheiros de maior dimensão, o 
representante de projeto deverá faze-lo para o email comunicacao.dental@lusiadas.pt, colocando no 
assunto “Nome representante projeto + Submissão de candidatura”. 
As candidaturas deverão ser submetidas até à data limite de participação, devendo conter: 
 - Conceito criativo;
 - Maquetes, ilustrações e desenhos técnicos;
 - Curriculum Vitae atualizado;
 - Outros arquivos considerados relevantes.

A submissão de uma candidatura pressupõe a aceitação do consentimento de tratamento de dados, 
nos termos referidos na secção infra (Tratamento de Dados Pessoais). 
Apenas serão consideradas válidas a concurso as candidaturas que cumpram com todos os requisitos 
impostos no presente regulamento, nomeadamente as datas limite para participação. 

Para informações mais detalhadas sobre cada uma das categorias, por favor consulte o Manual de 
Fardamento disponível em www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Cada candidatura deverá apresentar: 

Túnica assistente dentária
Túnica assistente dentário
Túnica assistente dentária – grávida
Calça elástico assistente dentária
Calça elástico assistente dentário
Calça elástico assistente dentária – grávida

Orientações para a submissão de candidaturas | 
Os documentos que integram as candidaturas – Conceito criativo, Maquetes, ilustrações e desenhos 
técnicos e outros arquivos considerados relevantes – deverão ser submetidos em formato PDF e em 
formato A4, não podendo exceder o 1Gb. 
As candidaturas deverão contemplar o máximo de informações e detalhes possíveis, incluindo 
descrições das peças, dos acabamentos e pormenores relevantes, permitindo uma perceção clara e 
direta do conceito e design. 

Todos os �cheiros deverão ser submetidos nos seguintes moldes: 
LD_NOME REPRESENTANTE_CONCEITO
LD_NOME REPRESENTANTE_MAQUETES
LD_NOME REPRESENTANTE_OUTROS

Tratamento de Dados Pessoais| 
No âmbito Concurso, utilizaremos os seguintes dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 
endereço de email, contacto telefónico, localidade de residência, instituição que 
frequenta/frequentou.
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Lusíadas SGPS, S.A., que tratará os seus 
dados pessoais, com base no seu consentimento, exclusivamente para a veri�cação das condições de 
elegibilidade e seleção do vencedor do concurso.

Os seus dados serão conservados pelo tempo necessário para a prossecução das �nalidades para as 
quais foram recolhidos, ou até à retirada do seu consentimento.

Com exceção da divulgação de dados associados à promoção do projeto vencedor – nome e idade 
dos participantes - nos meios de comunicação institucionais Lusíadas e Lusíadas Dental e nos meios 
de comunicação social (caso aplicável), os dados pessoais dos concorrentes não serão partilhados ou 
de qualquer forma divulgados a terceiros.

Enquanto titular de tais dados, tem direito a solicitar o seu acesso, reti�cação, eliminação, restrição de 
tratamento, ou revogação do consentimento dado sem que isso afete o tratamento realizado antes 
de tal revogação, entre outros, previstos em diploma legal aplicável, sempre dentro dos limites da Lei.

Qualquer pedido deve ser remetido por escrito, ou reportar assuntos que considere convenientes 
junto do Responsável pelo Tratamento, através do envio de um email para 
protecaodados@lusiadas.pt.  

Se considerar que o tratamento de Dados Pessoais por alguma das entidades envolvidas não cumpre 
os requisitos legalmente exigidos, poderá apresentar uma reclamação nesse sentido junto da 
Autoridade Nacional de Controlo.

Disposições Finais | 
A candidatura ao presente concurso implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições 
previstos no presente regulamento, bem como a declaração, sob compromisso de honra, de que os 
trabalhos submetidos são de sua autoria, cumprindo e respeitando a legislação relativa aos direitos 
de autor. 
O Grupo Lusíadas Saúde não se responsabiliza por eventuais violações de direitos de autor, que 
possam incorrer em obras apresentadas pelos concorrentes. 

No caso de se veri�car a violação de qualquer direito supramencionado, o Grupo Lusíadas Saúde 
assume, como sendo sua única responsabilidade, a não aceitação da participação a concurso. 
O presente concurso de ideias não vincula o Grupo Lusíadas Saúde a utilizar, futura e de�nitivamente, 
o projeto completo da candidatura vencedora. 
O vencedor do presente concurso compromete-se a acompanhar e a estar disponível para prestar 
esclarecimentos no âmbito do processo de produção das fardas. 
Os participantes não vencedores do presente concurso mantêm os direitos de propriedade exclusiva 
dos trabalhos apresentados. Porém, ao submeter as candidaturas, os concorrentes concedem 
autorização ao Grupo Lusíadas Saúde para a utilização exclusiva dos trabalhos entregues, 
nomeadamente para divulgar, publicar e editar, no todo ou em parte, sem limite temporal, em 
qualquer meio e suporte, sem compensação �nanceira em nome dos autores ou de terceiros, desde 
que referenciados de forma visível a sua autoria. 
O Grupo Lusíadas Saúde reserva-se ainda ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações e 
aditamentos ao presente regulamento, devendo divulgá-las.
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cinco projetos que se destaquem, para uma votação interna, junto de colaboradores, que, não sendo 
vinculativa, será tida em conta na escolha do projeto vencedor. 
A decisão �nal sobre o vencedor cabe ao Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde, 
sendo o vencedor divulgado na página do concurso, bem como na secção de Notícias do site 
institucional da Lusíadas Dental. 
Identi�cado o vencedor ou a equipa vencedora, é imprescindível os responsáveis de projeto 
disponibilizarem-se para acompanhar a prototipagem e produção das peças que constituem as 
fardas, que serão executados pela empresa fornecedora de fardamento Lusíadas. 
Caso o Júri considere não existirem trabalhos apresentados que cumpram com os requisitos de 
qualidade necessários, poderão não ser selecionadas quaisquer candidaturas, não havendo nesse 
caso, lugar a atribuição de prémio. 

Critérios de avaliação | 
Todas as candidaturas serão avaliadas mediante critérios associados às características e valores base 
do Grupo Lusíadas Saúde – sustentabilidade, inovação, qualidade, criatividade, paixão, usabilidade e 
investimento –, bem como o objetivo base da presente campanha, onde se pretende criar um estilo 
de assinatura disruptivo, através da cor e do movimento, criando peças de vestuário simples e 
utilitárias. 
Estes critérios fornecem um quadro orientador e uma base de avaliação, complementados pela 
experiência pro�ssional de todos os elementos do júri. 

Categorias pro�ssionais | 
 Médico(a) dentista
 Assistente Dentário(a)

Prazos | 
Lançamento do concurso: 1 de outubro 2021
Data Limite de apresentação de pedidos de esclarecimentos por parte dos concorrentes: 8 de 
outubro 2021
Data Limite de resposta aos pedidos de esclarecimentos de concorrentes: 15 de outubro 2021
Data Limite de entrega de candidaturas: 23h59 de 5 de novembro 2021
Data Limite de pedidos de esclarecimento por parte do júri*: 12 de novembro
Divulgação de candidatura vencedora: 26 de novembro
*Após pedido de esclarecimento por parte do júri, os candidatos têm um período de 24 horas para 
responder ao solicitado.

REGULAMENTO 
CONCURSO FARDAMENTO PARA JOVENS DESIGNERS

Como participar | 
As normas e condições do concurso estão disponíveis no link: 
www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser enviados dentro do prazo acima mencionado, 
para o email: comunicacao.dental@lusiadas.pt 

Envio de candidaturas | 
As candidaturas deverão ser submetidas através do link disponível na página do concurso, dentro do 
prazo previsto. Na eventual necessidade de submissão de �cheiros de maior dimensão, o 
representante de projeto deverá faze-lo para o email comunicacao.dental@lusiadas.pt, colocando no 
assunto “Nome representante projeto + Submissão de candidatura”. 
As candidaturas deverão ser submetidas até à data limite de participação, devendo conter: 
 - Conceito criativo;
 - Maquetes, ilustrações e desenhos técnicos;
 - Curriculum Vitae atualizado;
 - Outros arquivos considerados relevantes.

A submissão de uma candidatura pressupõe a aceitação do consentimento de tratamento de dados, 
nos termos referidos na secção infra (Tratamento de Dados Pessoais). 
Apenas serão consideradas válidas a concurso as candidaturas que cumpram com todos os requisitos 
impostos no presente regulamento, nomeadamente as datas limite para participação. 

Para informações mais detalhadas sobre cada uma das categorias, por favor consulte o Manual de 
Fardamento disponível em www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Cada candidatura deverá apresentar: 

Túnica assistente dentária
Túnica assistente dentário
Túnica assistente dentária – grávida
Calça elástico assistente dentária
Calça elástico assistente dentário
Calça elástico assistente dentária – grávida

Orientações para a submissão de candidaturas | 
Os documentos que integram as candidaturas – Conceito criativo, Maquetes, ilustrações e desenhos 
técnicos e outros arquivos considerados relevantes – deverão ser submetidos em formato PDF e em 
formato A4, não podendo exceder o 1Gb. 
As candidaturas deverão contemplar o máximo de informações e detalhes possíveis, incluindo 
descrições das peças, dos acabamentos e pormenores relevantes, permitindo uma perceção clara e 
direta do conceito e design. 

Todos os �cheiros deverão ser submetidos nos seguintes moldes: 
LD_NOME REPRESENTANTE_CONCEITO
LD_NOME REPRESENTANTE_MAQUETES
LD_NOME REPRESENTANTE_OUTROS

Tratamento de Dados Pessoais| 
No âmbito Concurso, utilizaremos os seguintes dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 
endereço de email, contacto telefónico, localidade de residência, instituição que 
frequenta/frequentou.
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Lusíadas SGPS, S.A., que tratará os seus 
dados pessoais, com base no seu consentimento, exclusivamente para a veri�cação das condições de 
elegibilidade e seleção do vencedor do concurso.

Os seus dados serão conservados pelo tempo necessário para a prossecução das �nalidades para as 
quais foram recolhidos, ou até à retirada do seu consentimento.

Com exceção da divulgação de dados associados à promoção do projeto vencedor – nome e idade 
dos participantes - nos meios de comunicação institucionais Lusíadas e Lusíadas Dental e nos meios 
de comunicação social (caso aplicável), os dados pessoais dos concorrentes não serão partilhados ou 
de qualquer forma divulgados a terceiros.

Enquanto titular de tais dados, tem direito a solicitar o seu acesso, reti�cação, eliminação, restrição de 
tratamento, ou revogação do consentimento dado sem que isso afete o tratamento realizado antes 
de tal revogação, entre outros, previstos em diploma legal aplicável, sempre dentro dos limites da Lei.

Qualquer pedido deve ser remetido por escrito, ou reportar assuntos que considere convenientes 
junto do Responsável pelo Tratamento, através do envio de um email para 
protecaodados@lusiadas.pt.  

Se considerar que o tratamento de Dados Pessoais por alguma das entidades envolvidas não cumpre 
os requisitos legalmente exigidos, poderá apresentar uma reclamação nesse sentido junto da 
Autoridade Nacional de Controlo.

Disposições Finais | 
A candidatura ao presente concurso implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições 
previstos no presente regulamento, bem como a declaração, sob compromisso de honra, de que os 
trabalhos submetidos são de sua autoria, cumprindo e respeitando a legislação relativa aos direitos 
de autor. 
O Grupo Lusíadas Saúde não se responsabiliza por eventuais violações de direitos de autor, que 
possam incorrer em obras apresentadas pelos concorrentes. 

No caso de se veri�car a violação de qualquer direito supramencionado, o Grupo Lusíadas Saúde 
assume, como sendo sua única responsabilidade, a não aceitação da participação a concurso. 
O presente concurso de ideias não vincula o Grupo Lusíadas Saúde a utilizar, futura e de�nitivamente, 
o projeto completo da candidatura vencedora. 
O vencedor do presente concurso compromete-se a acompanhar e a estar disponível para prestar 
esclarecimentos no âmbito do processo de produção das fardas. 
Os participantes não vencedores do presente concurso mantêm os direitos de propriedade exclusiva 
dos trabalhos apresentados. Porém, ao submeter as candidaturas, os concorrentes concedem 
autorização ao Grupo Lusíadas Saúde para a utilização exclusiva dos trabalhos entregues, 
nomeadamente para divulgar, publicar e editar, no todo ou em parte, sem limite temporal, em 
qualquer meio e suporte, sem compensação �nanceira em nome dos autores ou de terceiros, desde 
que referenciados de forma visível a sua autoria. 
O Grupo Lusíadas Saúde reserva-se ainda ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações e 
aditamentos ao presente regulamento, devendo divulgá-las.

Túnica Médica Dentista
Túnica Médico Dentista
Túnica Médica Dentista – grávida
Calça elástico Médica Dentista
Calça elástico Médico Dentista
Calça elástico Médica Dentista – grávida



Objetivo do concurso | 
O presente concurso tem por objetivo a obtenção de propostas de design para as novas fardas de 
médicos dentistas e assistentes dentários da recente marca Lusíadas Dental, presente em todas as 
unidades do Grupo Lusíadas Saúde na área da medicina dentária e estomatologia. Esta iniciativa 
reconhece a qualidade e a inovação do design português e promove a ligação de jovens designers à 
realidade pro�ssional, bem como à indústria da saúde. 
Pretende-se, por isso, valorizar os jovens capazes de criar um estilo de assinatura disruptivo, através da 
cor e do movimento, criando peças de vestuário simples, utilitárias, mas que evoquem sentimentos 
de paixão e criatividade, bem como inovação cuidado e humanização, estes que são também pilares 
fundamentais do Grupo Lusíadas Saúde. 

Destinatários do concurso | 
Poderão candidatar-se jovens designers, com formação em moda, ou estudantes de design e/ou 
moda, independentemente do grau académico ou estabelecimento de ensino, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, residentes em Portugal Continental e Ilhas, bem como na 
União Europeia. 
Os participantes poderão apresentar-se a concurso individualmente ou em grupos de, no máximo, 
três elementos, sendo que cada concorrente poderá apresentar, no máximo, uma candidatura. 

Prémio Vencedor do Concurso | 

              - Prémio monetário no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros);
              - Vale oferta no valor de 200€ (duzentos euros) em tratamentos dentários (prémio não   
     convertível em dinheiro); 
              - Certi�cado de vencedor;
              - Assinatura associada ao projeto de design das novas fardas Lusíadas Dental;
              - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação institucionais Lusíadas Saúde e  
     Lusíadas Dental;
  - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação nacionais, com potencial   
    cobertura mediática.

Júri | 
O Júri do presente concurso será composto por:
Vasco Antunes Pereira – Presidente do CA do Grupo Lusíadas Saúde | Presidente de Júri
Nuno España – Administrador Lusíadas Dental e Clínicas Lusiadas do Cluster Lisboa 
Dr. Luís Sequeira – Médico Dentista Clínica Lusíadas Almada 
Maria Manuel Guia – Auxiliar de Dentista Hospital Lusíadas Lisboa 
Joana Menezes – Administradora do Hospital Lusíadas Porto
Marlene Rolo – Diretora de Produção das Unidades Lusíadas do Algarve
Susana Moreira da Silva – Diretora de Recursos Humanos do Grupo Lusíadas Saúde 

Em caso de empate, cabe ao Presidente de júri eleger o vencedor. 

Processo de seleção | 
Após a data de término de entrega de candidaturas, o júri poderá solicitar esclarecimentos via email 
aos responsáveis de projeto, sendo por isso necessária uma resposta imediata – 24 horas - e clara de 
todos os participantes. 
Analisados detalhada e cuidadosamente todos os trabalhos apresentados, cabe ao Júri selecionar 
cinco projetos que se destaquem, para uma votação interna, junto de colaboradores, que, não sendo 
vinculativa, será tida em conta na escolha do projeto vencedor. 
A decisão �nal sobre o vencedor cabe ao Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde, 
sendo o vencedor divulgado na página do concurso, bem como na secção de Notícias do site 
institucional da Lusíadas Dental. 
Identi�cado o vencedor ou a equipa vencedora, é imprescindível os responsáveis de projeto 
disponibilizarem-se para acompanhar a prototipagem e produção das peças que constituem as 
fardas, que serão executados pela empresa fornecedora de fardamento Lusíadas. 
Caso o Júri considere não existirem trabalhos apresentados que cumpram com os requisitos de 
qualidade necessários, poderão não ser selecionadas quaisquer candidaturas, não havendo nesse 
caso, lugar a atribuição de prémio. 

Critérios de avaliação | 
Todas as candidaturas serão avaliadas mediante critérios associados às características e valores base 
do Grupo Lusíadas Saúde – sustentabilidade, inovação, qualidade, criatividade, paixão, usabilidade e 
investimento –, bem como o objetivo base da presente campanha, onde se pretende criar um estilo 
de assinatura disruptivo, através da cor e do movimento, criando peças de vestuário simples e 
utilitárias. 
Estes critérios fornecem um quadro orientador e uma base de avaliação, complementados pela 
experiência pro�ssional de todos os elementos do júri. 

Categorias pro�ssionais | 
 Médico(a) dentista
 Assistente Dentário(a)

Prazos | 
Lançamento do concurso: 1 de outubro 2021
Data Limite de apresentação de pedidos de esclarecimentos por parte dos concorrentes: 8 de 
outubro 2021
Data Limite de resposta aos pedidos de esclarecimentos de concorrentes: 15 de outubro 2021
Data Limite de entrega de candidaturas: 23h59 de 5 de novembro 2021
Data Limite de pedidos de esclarecimento por parte do júri*: 12 de novembro
Divulgação de candidatura vencedora: 26 de novembro
*Após pedido de esclarecimento por parte do júri, os candidatos têm um período de 24 horas para 
responder ao solicitado.

Como participar | 
As normas e condições do concurso estão disponíveis no link: 
www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser enviados dentro do prazo acima mencionado, 
para o email: comunicacao.dental@lusiadas.pt 

Envio de candidaturas | 
As candidaturas deverão ser submetidas através do link disponível na página do concurso, dentro do 
prazo previsto. Na eventual necessidade de submissão de �cheiros de maior dimensão, o 
representante de projeto deverá faze-lo para o email comunicacao.dental@lusiadas.pt, colocando no 
assunto “Nome representante projeto + Submissão de candidatura”. 
As candidaturas deverão ser submetidas até à data limite de participação, devendo conter: 
 - Conceito criativo;
 - Maquetes, ilustrações e desenhos técnicos;
 - Curriculum Vitae atualizado;
 - Outros arquivos considerados relevantes.

A submissão de uma candidatura pressupõe a aceitação do consentimento de tratamento de dados, 
nos termos referidos na secção infra (Tratamento de Dados Pessoais). 
Apenas serão consideradas válidas a concurso as candidaturas que cumpram com todos os requisitos 
impostos no presente regulamento, nomeadamente as datas limite para participação. 

Para informações mais detalhadas sobre cada uma das categorias, por favor consulte o Manual de 
Fardamento disponível em www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Cada candidatura deverá apresentar: 

Túnica assistente dentária
Túnica assistente dentário
Túnica assistente dentária – grávida
Calça elástico assistente dentária
Calça elástico assistente dentário
Calça elástico assistente dentária – grávida

Orientações para a submissão de candidaturas | 
Os documentos que integram as candidaturas – Conceito criativo, Maquetes, ilustrações e desenhos 
técnicos e outros arquivos considerados relevantes – deverão ser submetidos em formato PDF e em 
formato A4, não podendo exceder o 1Gb. 
As candidaturas deverão contemplar o máximo de informações e detalhes possíveis, incluindo 
descrições das peças, dos acabamentos e pormenores relevantes, permitindo uma perceção clara e 
direta do conceito e design. 

REGULAMENTO 
CONCURSO FARDAMENTO PARA JOVENS DESIGNERS

Todos os �cheiros deverão ser submetidos nos seguintes moldes: 
LD_NOME REPRESENTANTE_CONCEITO
LD_NOME REPRESENTANTE_MAQUETES
LD_NOME REPRESENTANTE_OUTROS

Tratamento de Dados Pessoais| 
No âmbito Concurso, utilizaremos os seguintes dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 
endereço de email, contacto telefónico, localidade de residência, instituição que 
frequenta/frequentou.
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Lusíadas SGPS, S.A., que tratará os seus 
dados pessoais, com base no seu consentimento, exclusivamente para a veri�cação das condições de 
elegibilidade e seleção do vencedor do concurso.

Os seus dados serão conservados pelo tempo necessário para a prossecução das �nalidades para as 
quais foram recolhidos, ou até à retirada do seu consentimento.

Com exceção da divulgação de dados associados à promoção do projeto vencedor – nome e idade 
dos participantes - nos meios de comunicação institucionais Lusíadas e Lusíadas Dental e nos meios 
de comunicação social (caso aplicável), os dados pessoais dos concorrentes não serão partilhados ou 
de qualquer forma divulgados a terceiros.

Enquanto titular de tais dados, tem direito a solicitar o seu acesso, reti�cação, eliminação, restrição de 
tratamento, ou revogação do consentimento dado sem que isso afete o tratamento realizado antes 
de tal revogação, entre outros, previstos em diploma legal aplicável, sempre dentro dos limites da Lei.

Qualquer pedido deve ser remetido por escrito, ou reportar assuntos que considere convenientes 
junto do Responsável pelo Tratamento, através do envio de um email para 
protecaodados@lusiadas.pt.  

Se considerar que o tratamento de Dados Pessoais por alguma das entidades envolvidas não cumpre 
os requisitos legalmente exigidos, poderá apresentar uma reclamação nesse sentido junto da 
Autoridade Nacional de Controlo.

Disposições Finais | 
A candidatura ao presente concurso implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições 
previstos no presente regulamento, bem como a declaração, sob compromisso de honra, de que os 
trabalhos submetidos são de sua autoria, cumprindo e respeitando a legislação relativa aos direitos 
de autor. 
O Grupo Lusíadas Saúde não se responsabiliza por eventuais violações de direitos de autor, que 
possam incorrer em obras apresentadas pelos concorrentes. 

No caso de se veri�car a violação de qualquer direito supramencionado, o Grupo Lusíadas Saúde 
assume, como sendo sua única responsabilidade, a não aceitação da participação a concurso. 
O presente concurso de ideias não vincula o Grupo Lusíadas Saúde a utilizar, futura e de�nitivamente, 
o projeto completo da candidatura vencedora. 
O vencedor do presente concurso compromete-se a acompanhar e a estar disponível para prestar 
esclarecimentos no âmbito do processo de produção das fardas. 
Os participantes não vencedores do presente concurso mantêm os direitos de propriedade exclusiva 
dos trabalhos apresentados. Porém, ao submeter as candidaturas, os concorrentes concedem 
autorização ao Grupo Lusíadas Saúde para a utilização exclusiva dos trabalhos entregues, 
nomeadamente para divulgar, publicar e editar, no todo ou em parte, sem limite temporal, em 
qualquer meio e suporte, sem compensação �nanceira em nome dos autores ou de terceiros, desde 
que referenciados de forma visível a sua autoria. 
O Grupo Lusíadas Saúde reserva-se ainda ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações e 
aditamentos ao presente regulamento, devendo divulgá-las.



REGULAMENTO 
CONCURSO FARDAMENTO PARA JOVENS DESIGNERS

Objetivo do concurso | 
O presente concurso tem por objetivo a obtenção de propostas de design para as novas fardas de 
médicos dentistas e assistentes dentários da recente marca Lusíadas Dental, presente em todas as 
unidades do Grupo Lusíadas Saúde na área da medicina dentária e estomatologia. Esta iniciativa 
reconhece a qualidade e a inovação do design português e promove a ligação de jovens designers à 
realidade pro�ssional, bem como à indústria da saúde. 
Pretende-se, por isso, valorizar os jovens capazes de criar um estilo de assinatura disruptivo, através da 
cor e do movimento, criando peças de vestuário simples, utilitárias, mas que evoquem sentimentos 
de paixão e criatividade, bem como inovação cuidado e humanização, estes que são também pilares 
fundamentais do Grupo Lusíadas Saúde. 

Destinatários do concurso | 
Poderão candidatar-se jovens designers, com formação em moda, ou estudantes de design e/ou 
moda, independentemente do grau académico ou estabelecimento de ensino, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, residentes em Portugal Continental e Ilhas, bem como na 
União Europeia. 
Os participantes poderão apresentar-se a concurso individualmente ou em grupos de, no máximo, 
três elementos, sendo que cada concorrente poderá apresentar, no máximo, uma candidatura. 

Prémio Vencedor do Concurso | 

              - Prémio monetário no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros);
              - Vale oferta no valor de 200€ (duzentos euros) em tratamentos dentários (prémio não   
     convertível em dinheiro); 
              - Certi�cado de vencedor;
              - Assinatura associada ao projeto de design das novas fardas Lusíadas Dental;
              - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação institucionais Lusíadas Saúde e  
     Lusíadas Dental;
  - Promoção do projeto vencedor nos meios de comunicação nacionais, com potencial   
    cobertura mediática.

Júri | 
O Júri do presente concurso será composto por:
Vasco Antunes Pereira – Presidente do CA do Grupo Lusíadas Saúde | Presidente de Júri
Nuno España – Administrador Lusíadas Dental e Clínicas Lusiadas do Cluster Lisboa 
Dr. Luís Sequeira – Médico Dentista Clínica Lusíadas Almada 
Maria Manuel Guia – Auxiliar de Dentista Hospital Lusíadas Lisboa 
Joana Menezes – Administradora do Hospital Lusíadas Porto
Marlene Rolo – Diretora de Produção das Unidades Lusíadas do Algarve
Susana Moreira da Silva – Diretora de Recursos Humanos do Grupo Lusíadas Saúde 

Em caso de empate, cabe ao Presidente de júri eleger o vencedor. 

Processo de seleção | 
Após a data de término de entrega de candidaturas, o júri poderá solicitar esclarecimentos via email 
aos responsáveis de projeto, sendo por isso necessária uma resposta imediata – 24 horas - e clara de 
todos os participantes. 
Analisados detalhada e cuidadosamente todos os trabalhos apresentados, cabe ao Júri selecionar 
cinco projetos que se destaquem, para uma votação interna, junto de colaboradores, que, não sendo 
vinculativa, será tida em conta na escolha do projeto vencedor. 
A decisão �nal sobre o vencedor cabe ao Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde, 
sendo o vencedor divulgado na página do concurso, bem como na secção de Notícias do site 
institucional da Lusíadas Dental. 
Identi�cado o vencedor ou a equipa vencedora, é imprescindível os responsáveis de projeto 
disponibilizarem-se para acompanhar a prototipagem e produção das peças que constituem as 
fardas, que serão executados pela empresa fornecedora de fardamento Lusíadas. 
Caso o Júri considere não existirem trabalhos apresentados que cumpram com os requisitos de 
qualidade necessários, poderão não ser selecionadas quaisquer candidaturas, não havendo nesse 
caso, lugar a atribuição de prémio. 

Critérios de avaliação | 
Todas as candidaturas serão avaliadas mediante critérios associados às características e valores base 
do Grupo Lusíadas Saúde – sustentabilidade, inovação, qualidade, criatividade, paixão, usabilidade e 
investimento –, bem como o objetivo base da presente campanha, onde se pretende criar um estilo 
de assinatura disruptivo, através da cor e do movimento, criando peças de vestuário simples e 
utilitárias. 
Estes critérios fornecem um quadro orientador e uma base de avaliação, complementados pela 
experiência pro�ssional de todos os elementos do júri. 

Categorias pro�ssionais | 
 Médico(a) dentista
 Assistente Dentário(a)

Prazos | 
Lançamento do concurso: 1 de outubro 2021
Data Limite de apresentação de pedidos de esclarecimentos por parte dos concorrentes: 8 de 
outubro 2021
Data Limite de resposta aos pedidos de esclarecimentos de concorrentes: 15 de outubro 2021
Data Limite de entrega de candidaturas: 23h59 de 5 de novembro 2021
Data Limite de pedidos de esclarecimento por parte do júri*: 12 de novembro
Divulgação de candidatura vencedora: 26 de novembro
*Após pedido de esclarecimento por parte do júri, os candidatos têm um período de 24 horas para 
responder ao solicitado.

Como participar | 
As normas e condições do concurso estão disponíveis no link: 
www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser enviados dentro do prazo acima mencionado, 
para o email: comunicacao.dental@lusiadas.pt 

Envio de candidaturas | 
As candidaturas deverão ser submetidas através do link disponível na página do concurso, dentro do 
prazo previsto. Na eventual necessidade de submissão de �cheiros de maior dimensão, o 
representante de projeto deverá faze-lo para o email comunicacao.dental@lusiadas.pt, colocando no 
assunto “Nome representante projeto + Submissão de candidatura”. 
As candidaturas deverão ser submetidas até à data limite de participação, devendo conter: 
 - Conceito criativo;
 - Maquetes, ilustrações e desenhos técnicos;
 - Curriculum Vitae atualizado;
 - Outros arquivos considerados relevantes.

A submissão de uma candidatura pressupõe a aceitação do consentimento de tratamento de dados, 
nos termos referidos na secção infra (Tratamento de Dados Pessoais). 
Apenas serão consideradas válidas a concurso as candidaturas que cumpram com todos os requisitos 
impostos no presente regulamento, nomeadamente as datas limite para participação. 

Para informações mais detalhadas sobre cada uma das categorias, por favor consulte o Manual de 
Fardamento disponível em www.lusiadas.pt/concurso-fardamento-dental
Cada candidatura deverá apresentar: 

Túnica assistente dentária
Túnica assistente dentário
Túnica assistente dentária – grávida
Calça elástico assistente dentária
Calça elástico assistente dentário
Calça elástico assistente dentária – grávida

Orientações para a submissão de candidaturas | 
Os documentos que integram as candidaturas – Conceito criativo, Maquetes, ilustrações e desenhos 
técnicos e outros arquivos considerados relevantes – deverão ser submetidos em formato PDF e em 
formato A4, não podendo exceder o 1Gb. 
As candidaturas deverão contemplar o máximo de informações e detalhes possíveis, incluindo 
descrições das peças, dos acabamentos e pormenores relevantes, permitindo uma perceção clara e 
direta do conceito e design. 

Todos os �cheiros deverão ser submetidos nos seguintes moldes: 
LD_NOME REPRESENTANTE_CONCEITO
LD_NOME REPRESENTANTE_MAQUETES
LD_NOME REPRESENTANTE_OUTROS

Tratamento de Dados Pessoais| 
No âmbito Concurso, utilizaremos os seguintes dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 
endereço de email, contacto telefónico, localidade de residência, instituição que 
frequenta/frequentou.
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Lusíadas SGPS, S.A., que tratará os seus 
dados pessoais, com base no seu consentimento, exclusivamente para a veri�cação das condições de 
elegibilidade e seleção do vencedor do concurso.

Os seus dados serão conservados pelo tempo necessário para a prossecução das �nalidades para as 
quais foram recolhidos, ou até à retirada do seu consentimento.

Com exceção da divulgação de dados associados à promoção do projeto vencedor – nome e idade 
dos participantes - nos meios de comunicação institucionais Lusíadas e Lusíadas Dental e nos meios 
de comunicação social (caso aplicável), os dados pessoais dos concorrentes não serão partilhados ou 
de qualquer forma divulgados a terceiros.

Enquanto titular de tais dados, tem direito a solicitar o seu acesso, reti�cação, eliminação, restrição de 
tratamento, ou revogação do consentimento dado sem que isso afete o tratamento realizado antes 
de tal revogação, entre outros, previstos em diploma legal aplicável, sempre dentro dos limites da Lei.

Qualquer pedido deve ser remetido por escrito, ou reportar assuntos que considere convenientes 
junto do Responsável pelo Tratamento, através do envio de um email para 
protecaodados@lusiadas.pt.  

Se considerar que o tratamento de Dados Pessoais por alguma das entidades envolvidas não cumpre 
os requisitos legalmente exigidos, poderá apresentar uma reclamação nesse sentido junto da 
Autoridade Nacional de Controlo.

Disposições Finais | 
A candidatura ao presente concurso implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições 
previstos no presente regulamento, bem como a declaração, sob compromisso de honra, de que os 
trabalhos submetidos são de sua autoria, cumprindo e respeitando a legislação relativa aos direitos 
de autor. 
O Grupo Lusíadas Saúde não se responsabiliza por eventuais violações de direitos de autor, que 
possam incorrer em obras apresentadas pelos concorrentes. 

No caso de se veri�car a violação de qualquer direito supramencionado, o Grupo Lusíadas Saúde 
assume, como sendo sua única responsabilidade, a não aceitação da participação a concurso. 
O presente concurso de ideias não vincula o Grupo Lusíadas Saúde a utilizar, futura e de�nitivamente, 
o projeto completo da candidatura vencedora. 
O vencedor do presente concurso compromete-se a acompanhar e a estar disponível para prestar 
esclarecimentos no âmbito do processo de produção das fardas. 
Os participantes não vencedores do presente concurso mantêm os direitos de propriedade exclusiva 
dos trabalhos apresentados. Porém, ao submeter as candidaturas, os concorrentes concedem 
autorização ao Grupo Lusíadas Saúde para a utilização exclusiva dos trabalhos entregues, 
nomeadamente para divulgar, publicar e editar, no todo ou em parte, sem limite temporal, em 
qualquer meio e suporte, sem compensação �nanceira em nome dos autores ou de terceiros, desde 
que referenciados de forma visível a sua autoria. 
O Grupo Lusíadas Saúde reserva-se ainda ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações e 
aditamentos ao presente regulamento, devendo divulgá-las.


