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Introdução 

 

 No intuito de comunicar e por em prática bons procedimentos de Segurança, na área 

do gás doméstico, a Inforgás – Comércio de Gás Lda, desafia a imaginação e capacidade de 

comunicação dos jovens para produzir a melhor comunicação de procedimentos corretos de 

segurança a ter com o gás no dia-a-dia. 










Objetivo 

 

1.1 - Elaborar uma comunicação de Procedimentos de Segurança, em panfleto, desdobrável, 

cartaz, poster, ou vídeo, tendo em vista a sensibilização geral em termos de cuidados de 

segurança a tomar com o gás doméstico, que deverá ter por base os procedimentos de 

segurança anexados a este regulamento. 
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Destinatários 

 

2.1 - Estudantes do 2º e 3º ciclos de ensino, dos concelhos de Viseu, Fundão, Covilhã e 

Belmonte, nomeadamente das seguintes escolas: 

 

o Fundão: 

  - Escola Secundária do Fundão 

  - Escola Básica João Franco 

  - Escola Básica Serra da Gardunha 

  - Escola Básica de Silvares 

o Covilhã: 

  - Escola Básica de São Domingos, Cantar – Galo 

  - Escola Básica nº 2 de Teixoso 

  - Escola Secundária Frei Heitor Pinto 

  - Escola Básica de Tortosendo 

  - Escola Básica nº 2 de Paúl 

  - Escola Básica Pêro da Covilhã 

o Belmonte: 

  - Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral 

o Viseu: 

  - Escola Básica nº 3 de Mundão 

  - Escola Básica de Viso 

  - Escola Básica Grão Vasco 

  - Escola Básica João de Barros, Marzovelos 

  - Escola Básica Infante D. Henrique, Repeses 

  - Escola Básica D. Luis Loureiro, Silgueiros 

  - Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses 

  - Escola Básica D. Duarte, Vil de Soito 
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Inscrição 

 

3.1 - A inscrição deverá ser processada pelo preenchimento e digitalização da ficha de 

inscrição em anexo; 

3.2 - Podem concorrer participantes individuais ou em equipa (máximo de 4 pessoas); 

3.3 - O envio da ficha de inscrição deverá ser feito por e-mail para o seguinte enderenço: 

geral@inforgas.pt 

3.4 - Após receção da ficha devidamente preenchida, os participantes receberão um e-mail de 

confirmação da sua inscrição.




Requisitos dos trabalhos a concurso 

 

4.1 – A comunicação de segurança deverá ter por base os Procedimentos de Segurança anexados 

ao regulamento, devendo ser devidamente ilustrados / representados; 

4.2 – A comunicação de segurança poderá ser apresentada das seguintes formas: 

 - Panfleto/Desdobrável Informativo 

 - Cartaz/Póster (A3) 

- Vídeo (duração máxima de 5 minutos; formato .wmv, .avi, ou .mp4, anexado por email 

ou CD por correio ); 

4.3 – Qualquer das formas de comunicação de segurança deverá referir a Inforgás (Logotipo, 

contactos, e referência aos serviços técnicos qualificados para bons comportamentos de 

segurança), e conter o logotipo do concurso que irá ser disponibilizado no site da Inforgás ( 

www.inforgas.pt  );  

4.4 – A comunicação de segurança deverá ser apresentada com o nome do concurso (Gás 

Seguro), slogan, e autor(es); 

4.5 – Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para: geral@inforgas.pt; 

 

Ou por correio para o seguinte endereço: 

 

Inforgás – Comércio de Gás, Lda. 

Zona Industrial do Fundão, Lote 171 

6230-483 Fundão 

 

4.5 – Qualquer dúvida poderá ser retirada enviando e-mail para geral@inforgas.pt ou pelo 

contacto 275776644; 

mailto:geral@inforgas.pt
mailto:geral@inforgas.pt
mailto:geral@inforgas.pt
mailto:geral@inforgas.pt
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Prazo de Entrega 

 

5.1 – O prazo de entrega dos trabalhos será até 9 de Junho de 2016 




Divulgação dos Resultados 

 

6.1 – Após análise dos trabalhos, a divulgação dos resultados será feita por email, contacto 

telefónico, na página da Inforgás (www.inforgas.pt) e no facebook da mesma. 

 


Prémios 

 

7.1 – Todos os participantes receberão um Certificado de Participação devidamente identificado 

e assinado pela gerência e júri do concurso; 

7.2 - Os prémios irão consistir em: 

 1º lugar: Diploma + 450 € em Cartão Dá Valor + Publicação da comunicação online 

identificada e distribuição aos revendedores de 2ª linha da Inforgás; 

 2º lugar: Diploma + 300 € em Cartão Dá Valor  

3º lugar: Diploma + 250 € em Cartão Dá Valor   

 4º lugar: Diploma + 200 € em Cartão Dá Valor 

 5º lugar: Diploma + 150 € em Cartão Dá Valor 

7.3 – O Cartão Dá Valor é um cartão eletrónico recarregável, válido em mais de 1100 lojas em 

Portugal e Espanha, na compra de qualquer produto à venda nas lojas Continente, Worten, 

Worten Mobile, Zippy Kidstore, Modalfa, Sport Zone, GeoStar, Well’s, Note!, Bom Bocado e loja 

online www.continente.pt; Mais informações em 

http://www.cartoespresente.com/cartaodavalor/ 

7.4 – No caso de uma das classificações do concurso for atribuída a uma equipa, serão 

distribuidos cartões no total do valor do prémio (ex: 2º prémio atribuído a uma equipa de 3 

elementos, serão distribuídos 3 cartões cada um no valor de 100 €); 

7.5 – A entrega dos prémios será feita pessoalmente na escola onde estudam os vencedores, 

com informação prévia da visita do representante da Inforgás. 

 

 



http://www.inforgas.pt/
http://www.continente.pt/
http://www.cartoespresente.com/cartaodavalor/
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Júri 

 

8.1 – O júri será constituído pelos seguintes representantes da Inforgás:  

Gerente – Luís Godinho 

Conselheiro de Segurança - Sérgio Abreu 

Responsável Técnico Comercial – Pedro Ramos 

Responsável de Recursos Humanos – Marina Gonçalves  

Responsável de Qualidade – Clara Godinho 

Responsável de Marketing – Diogo Gonçalves  

Encarregado de Obra/Instalador de aparelhos de gás – Eduardo Martins 

8.2 – Serão avaliadas originalidade, capacidade e clareza da comunicação, imaginação e 

adequabilidade dos trabalhos produzidos para distribuição dos procedimentos a uma 

comunidade variada. 

 


Direitos de Propriedade 

 

9.1 -  O trabalho selecionado será devidamente identificado com o(s) autor(es); 

9.2 – A Inforgás assegura a não divulgação dos dados pessoais de todos os participantes e a 

devolução ou destruição dos trabalhos a concurso, afim de não serem copiados. 

 

⑩ 

Disposições Finais 

 

10.1 - A participação neste concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste regulamento. 

10.2 - Casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora e organização do concurso.  

10.3 – A Inforgás pode alargar os prazos de inscrição e entrega dos trabalhos se assim o 

entender; 

10.3 – Em caso de dúvidas, a organização do concurso poderá esclarecê-las por meio do 

endereço eletrónico geral@inforgas.pt; 

mailto:geral@inforgas.pt
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Nome completo: 

Idade: 

Estabelecimento de Ensino:  

Ano/ciclo: 

Localidade: 

E-mail do participante: 

Contacto do participante: 

Assinatura do Encarregado de Educação:  

Contacto do Encarregado de educação: 

E-mail (E.E.):  

Nome da Equipa (quando aplicável): 

 
 
Caso seja uma equipa, devem ser preenchidas fichas de inscrição separadas, assinadas 
por cada encarregado de educação, e enviadas em conjunto, referindo no e-mail que são 
uma equipa (de 2,3 ou 4). 
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Procedimentos de Segurança com o Gás e Monóxido de Carbono 

 

O gás é uma mais-valia no nosso dia-a-dia, mas trata-se também de uma matéria de um 

perigo silencioso iminente, que em caso de práticas indevidas pode ter efeitos catastróficos 

muito graves, perigos esses como fugas ou inalação de outros gases.  

Sendo uma grande parte dos acidentes domésticos por inalação de monóxido de carbono, 

um gás resultante da combustão de aparelhos de queima, como o esquentador ou fogão.  

Possuindo o monóxido de carbono a característica de ser um gás impercetível aos sentidos 

humanos é fundamental garantirmos que os nossos aparelhos se encontram certificados e com 

todas as condições de segurança necessárias, incluindo a montagem por técnicos 

especializados. 

 

o A sua Segurança começa na Instalação de aparelhos domésticos: 

 

- Adquira apenas aparelhos domésticos que obedeçam às Normas Portuguesas e possuam 

estampado comprovativo; 

- Confie a instalação, reparação e manutenção de aparelhos, incluindo a substituição 

de tubos de alimentação a técnicos ou mecânicos de gás devidamente qualificados; 

- Coloque a sua botija de gás em cabines apropriadas, construídas em materiais não 

combustíveis e bem ventiladas, no exterior da habitação ou junto a uma janela; 

- Manter as garrafas de gás a uma distância não inferior a 0,40 m de radiadores, tomadas 

e interruptores elétricos, e não inferior a 1,50 m de chamas de qualquer combustível; 

- Não efetue ligações em tubo com mais de 1,50 m;  

 

o Tomar especial atenção: 

 

- Nunca monte esquentadores em casas de banho, 

- Nunca instale garrafas de propano no interior da sua habitação; 

- Nunca guarde garrafas de gás em caves; 

- Nunca movimente garrafas de gás mesmo completa ou parcialmente vazias, sem 

fechar a válvula de corte do redutor antes de o remover; 

- Nunca deite garrafas com gás, coloque-as sempre com o redutor para cima; 

- Nunca ligue interruptores nem faça lume durante a substituição da garrafa vazia; 

- Nunca deixe os aparelhas de queima a funcionar no caso de se ausentar; feche as 

válvulas de segurança do condutor e de corte do redutor; 

- Nunca pendure objetos nos tubos de alimentação; 
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o Gás de Petróleo Liquefeito – GPL (butano e propano) 

 

- Este gás, desde que utilizado corretamente, é uma forma de energia extremamente 

segura. O gás de petróleo liquefeito, mais conhecido por GPL, não é suscetível de 

provocar intoxicações. No entanto, espalhado na atmosfera, ao atingir determinada 

concentração, pode dar origem a explosões ou incêndios. 

-Como qualquer outro combustível, ao ser queimado incorretamente, pode produzir 

monóxido de carbono (gás tóxico), que se torna muito perigoso quando se acumula num 

espaço fechado. Isto pode acontecer, nomeadamente, quando se utilizam aparelhos a 

gás incorretamente instalados. Contudo, quando o gás é usado com as devidas 

precauções, é fácil evitar acidentes. Com o intuito de os prevenir, a seguir se indicam 

algumas práticas aconselháveis. O gás canalizado é uma energia disponível, segura, 

limpa e económica. A sua utilização oferece todas as garantias de segurança, desde que 

se observem todas as regras estabelecidas. 

 

o Aparelhagem  

 

- Os aparelhos devem ser sempre conservados em boas condições de funcionamento e 

os queimadores devem estar limpos e afinados, de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 

o Utilização 

 

- No início da utilização: abra o gás no aparelho só após ter acendido o fósforo, isqueiro, 

etc. No caso de o lume se apagar, sem ter acendido o aparelho, feche o gás antes de 

proceder a um novo acendimento. No fim da utilização, verifique se as torneiras estão 

fechadas e se o queimador está apagado. No caso de a próxima utilização não ser para 

breve, feche a torneira de corte da instalação. 

 

o Obras   

 

- Ao efetuar obras no pavimento ou nas paredes da sua casa, lembre-se que aí pode 

passar um tubo de gás. Procure identificar a localização, exata, das canalizações de 

gás antes de iniciar as obras. Para efeito de reparações ou alterações, recorra somente 

a serviços técnicos devidamente credenciados para o efeito. Siga as recomendações do 

técnico relativamente a uma eventual necessidade de substituição de componentes da 

instalação. 
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o Em caso de Fugas de gás 

 

A ocorrência de qualquer fuga é facilmente detetável pelo cheiro característico. 

 

Em caso de fuga de gás proceda, calmamente, do seguinte modo: 

-1. Feche a válvula de corte geral da instalação ou o sistema válvula/redutor, 

conforme o caso, e as torneiras dos aparelhos a gás.  

-2. Não faça lume. 

-3. Não produza faíscas.  

-4. Não ligue nem desligue qualquer interruptor ou aparelhagem elétrica. 

-5. Desligue o quadro elétrico se este estiver num compartimento onde ainda não 

cheire a gás. 

-6. Abra todas as portas e janelas para provocar a ventilação do local. 

-7. Nunca pesquise uma fuga com chama. Use espuma de sabão ou produto similar.  

-8. Se o cheiro a gás não desaparecer, contacte imediatamente a INFORGÁS ou 

Piquete 24 horas Rubis Gás. 

-9. Se o gás se inflamar, tape imediatamente o local da fuga com um pano 

humedecido em água e atue como no ponto anterior.  

 

o Se houver incêndio: 

 

-Importante cortar a alimentação do combustível logo que possível, e em condições de 

segurança; 

-É preferível deixar a fuga de gás arder, do que tentar extinguir a chama originando 

uma nuvem de gás e atmosfera explosiva; 

-Se o fogo aumentar, tenha cuidado em sair a tempo e fechar a porta. 

 

o Como prever acidentes envolvendo gases: 

-Adquira e instale um detetor de gases nas várias divisórias da sua casa. Certifique-se 

que os detetores de gases cumprem com as normas vigentes (recorra a uma empresa 

especializada em segurança para adquirir e instalar um detetor de qualidade). 

-Teste regularmente o funcionamento dos detetores de gases. 

-Se o alarme começar a tocar saia imediatamente da habitação, indo de imediato ao 

corte geral, ou dirija-se para junto de uma janela ou parte aberta. Contacte o técnico 

de instalação para que este possa determinar a causa da fuga de gases. 
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o Sintomas de intoxicação por gás ou monóxido de carbono: 

 

-Dores de cabeça; 

-Falta de forças; 

-Vertigens; 

-Sonolência e vómitos; 

-Pele arroxeada; 

-Perda de conhecimento. 

 

o O que fazer em caso de intoxicação por gás ou monóxido de carbono: 

 

-Entre no local onde se encontra a vítima, contendo a respiração para não perder os 

sentidos. 

-Abras as janelas ou portas para arejar o local. Sempre que precisar de respirar faça-o 

no exterior. 

-Retire a vítima para um local arejado. 

-Desaperte as roupas da vítima mais apertadas para que esta possa respirar. 

-Desligue a válvula ou redutor do gás. 

-Contacte o 112 ou Centro de informação Antivenenos – 808 250 143. 

 

 


