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#SemPena2016 premiado nos Lusos, Prémios Lusófonos da Criatividade

O Grand Prix, distinção máxima, foi obtido na categoria 
Digital Campanha Web para a criatividade desenvolvida pela 
FCB Lisboa para o Comité Paralímpico de Portugal.

Desporto Mais Difícil, História de Fibra e Treina Comigo, este 
último a ser divulgado a 18 de julho, quando se assinalam 50 
dias para o início dos Jogos Paralímpicos, são as peças que 
englobam a campanha premiada, que conquistou também 
distinções isoladamente.

Desporto Mais Difícil conquistou ouro na categoria Filme 
Digital e bronze em Content Web; História de Fibra e Treina 
Comigo são prata nas categorias Filme Digital e Content 
Web.

A campanha de apoio aos atletas que participam nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, #SemPena2016 foi premiada nos 
Lusos, Prémios Lusófonos da Criatividade.

Veja os vídeos premiados no canal de Youtube do Comité Paralímpico de Portugal

“A FCB Lisboa está de parabéns pelo desenvolvimento deste conceito que, mais uma vez, é reconhecido pelos seus 
pares como vencedor”, refere Humberto Santos, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal. “É para nós uma 
honra imensa contar com a disponibilidade, empenho, criatividade e profissionalismo desta equipa, que desenvolve as 
campanhas do Comité Paralímpico de Portugal com o mérito acrescido de o fazer pro bono.”

Os Lusos, Prémios Lusófonos da Criatividade são o único festival internacional de criatividade sediado em Portugal e 
também o único  dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação 
dos países de língua oficial portuguesa. 

Cada edição anual é composta por três edições  quadrimestrais. A última decorre em paralelo com o Festival Anual 
dos Prémios Lusos, onde são entregues os prémios de Agência Nacional e Lusófona do Ano (distinções que couberam 
também à FCB Lisboa) e Produtora Nacional e Lusófona do Ano, em todas as áreas da comunicação.

disponível a partir de 18 de julho

https://www.youtube.com/watch?v=PNMLDj3UHiA
https://www.youtube.com/watch?v=4nEdZWQmnsw
https://www.youtube.com/user/comiteparalimpicopt

