Concurso de Ideias “Logotipo para a Nova Escola”
Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego

Regulamento

A Associação Diogo de Azambuja lança o presente concurso com o objetivo de
promover a criação de uma nova imagem institucional decorrente da fusão das suas
duas escolas.

O presente concurso pretende estimular e premiar a imaginação e a capacidade
criativa dos alunos da Associação Diogo de Azambuja.

No seguimento do acima referido os participantes poderão usar de toda a sua
liberdade criativa para projetar um logotipo para a Escola Profissional e de
Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego, ficando apenas sujeitos às seguintes
normas:
Artigo 1º
Objetivos
1. Criação de um Logotipo para a Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do
Baixo Mondego.
2. Os concorrentes deverão ter em consideração que o logótipo a criar será para ser
aplicado em folhetos, flyers, requerimentos, agendas, faixas sinaléticas e nos mais
variados meios de divulgação, incluindo na Internet.
Artigo 2º
Público-alvo
1. O concurso destina-se aos alunos da Associação Diogo de Azambuja, podendo as
propostas de ser apresentadas em nome individual, ou em grupos de dois elementos.
2. Os concorrentes podem apresentar mais do que uma proposta devendo, nesse caso,
serem entregues como candidaturas autónomas.

3. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
garantindo a sua autoria e assumindo as reclamações que os mesmos possam originar,
no que concerne a direitos de autor e outras questões legais inerentes.
4. A participação no concurso implica que os concorrentes conheçam e aceitem o
presente regulamento.
Artigo 3º
Características das Propostas
1. O logotipo terá de conter, obrigatoriamente, a designação Escola Profissional e de
Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego.
2. A imagem deve ainda expor caraterísticas que reflitam o propósito educativo da
Associação Diogo de Azambuja.
3. Não pode figurar no logótipo qualquer marca, assinatura, rubrica ou qualquer
elemento que leve à identificação do participante.
Artigo 4º
Prazos
As propostas devem ser apresentadas até dia 20 de novembro de 2020, ao Diretor
Geral da Associação Diogo de Azambuja, sem qualquer referência ao autor.
Artigo 5º
Entrega dos trabalhos
1. As propostas devem ser entregues em impressão A4, em quadricromia (se
aplicável).
2. A proposta vencedora terá de ser entregue, posteriormente, em suporte digital,
editável.
3. As propostas serão entregues em envelope fechado contendo no exterior um
pseudónimo do seu autor.
4. O interior do envelope deverá conter um outro envelope pequeno e fechado, onde
deverá estar escrito “Identificação do concorrente”. Por sua vez, neste envelope deve
constar um documento com a identificação completa do concorrente (nome, número e
turma), bem como, a declaração (anexo I). Se o participante tiver entre 14 e 17 anos,
inclusive, terá ainda que anexar uma autorização dos encarregados de educação.

Artigo 6º
Júri
1. O júri será composto por:


Décio Matias - Presidente da Direção da Associação Diogo Azambuja;



Joaquim Carraco – Diretor Geral da Associação Diogo de Azambuja;



Ricardo Carvalho – Professor da área do Design da Associação Diogo de
Azambuja;

2. A decisão do júri é soberana, excluindo-se a possibilidade de recurso.
3. O júri reserva o direito de não atribuir qualquer prémio caso não aceite a qualidade
dos trabalhos.
Artigo 7º
Critérios de avaliação
1. O júri avaliará numa escala de 0-20 valores os seguintes critérios:
a) Criatividade/inovação;
b) Adequação da imagem ao objeto do concurso;
c) Qualidade artística;
d) Alusão aos elementos referidos (educação/ensino);
e) Utilização das cores institucionais (azul e verde claros).
2. A classificação final será obtida através da seguinte fórmula:
(a x 20%) + (b x 20%) + (c x 15%) + (d x 30%) + (e x 15%).
3. Em caso de empate, o presidente do júri usará o voto de qualidade para proceder ao
desempate.
Artigo 8º
Prémio
1. Este concurso concederá como prémio para o logotipo vencedor um Voucher Fnac
no valor de 50€.
2. A Associação Diogo de Azambuja promoverá o trabalho vencedor nos meios de
comunicação.
3. A proposta vencedora passará a ser a imagem da Escola Profissional e de
Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego, em todo o material institucional e
promocional.

Artigo 9º
Divulgação dos resultados
O resultado do concurso será divulgado no sítio da Internet e na página do Facebook
da Associação Diogo de Azambuja.
Artigo 10º
Direitos de Propriedade
1. O logotipo será propriedade da Associação Diogo de Azambuja, reservando-se ao
direito de o utilizar sob a forma e para o efeito que lhe aprouver.
2. O júri poderá sugerir alterações ao logotipo vencedor, desde que obtenha o aval do
autor.
3. Caso se considere necessário, o autor poderá reunir com a equipa responsável pela
comunicação e imagem para eventual adaptação do logotipo aos diferentes suportes e
elementos de comunicação.
Artigo 11º
Disposições finais
1. Todas as dúvidas ou omissões serão resolvidas pelo júri.
2. A participação no concurso implica a aceitação, na totalidade, do presente
Regulamento.

Declaração
______________________________________________ (nome completo), aluno n.º
_________, portador do CC _______________, válido até ____/____/______, nascido
em

___/___/_____

e

residente

em

__________________________________________, declara conhecer e aceitar o
Regulamento do Concurso de Ideias do “Logotipo para a Nova Escola”, promovido pela
Associação Diogo de Azambuja.
Assinatura ______________________________________________
Data ___/___/____

Declaração
______________________________________________ (nome completo), aluno n.º
_______, portador do CC _____________________, válido até ____/____/______,
nascido

em

___/___/______

e

residente

em

____________________________________________________, declara que, caso a
sua proposta seja vencedora, cede os direitos de utilização e distribuição do logotipo à
Associação Diogo de Azambuja, de acordo com o Regulamento do Concurso de Ideias
do “Logotipo para a Nova Escola” promovido pela Associação Diogo de Azambuja.
Assinatura ______________________________________________
Data ___/___/____

