REGULAMENTO DO “CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VILA POUCA DE AGUIAR”
1 – PROMOTOR
O Conselho Municipal de Juventude do Município de Vila Pouca de Aguiar leva a efeito
o concurso para apresentação de propostas de logótipo, que identifique o dinamismo e a
participação, não só dos membros do Conselho Municipal de Juventude mas de todos os
jovens do Município de Vila Pouca de Aguiar, criando assim uma identidade que seja
reconhecida em todas as atividades dos jovens, e com a qual estes se possam identificar.
O Conselho Municipal de Juventude é o órgão do Município de Vila Pouca de Aguiar ao
qual compete pronunciar-se sobre todos os assuntos de interesse para o município,
relacionados com a juventude.
Foi criado com o objetivo de conhecer as necessidades, as motivações, as aspirações e as
prioridades dos jovens do Município de Vila Pouca de Aguiar e “dar-lhes voz”.
Funciona como um espaço privilegiado de diálogo e análise dos problemas da juventude,
visando a promoção de atividades/iniciativas de e para os jovens.
Baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica com os vários membros
e visa um planeamento estratégico da intervenção nos jovens, estimulando a sua
participação na vida cívica, cultural e política.
Pretende ainda proporcionar aos jovens do concelho os meios para o estudo e o debate
sobre as diversas temáticas da área da juventude.
O Conselho Municipal de Juventude é constituído por representantes da autarquia, das
associações juvenis e de grupos informais de jovens do Concelho de Vila Pouca de
Aguiar.
2- DISPOSIÇÕES GERAIS
Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo do Conselho Municipal de
Juventude de Vila Pouca de Aguiar, o qual será utilizado nos seus documentos
administrativos e materiais de divulgação, bem como páginas Web, produtos multimédia
e outros suportes.
3- PARTICIPANTES
a) O concurso é aberto ao público natural ou residente no concelho de Vila Pouca de
Aguiar, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade.

b) Podem concorrer pessoas singulares ou coletivas, individualmente ou em equipas.
c) Cada concorrente ou equipa poderá apresentar apenas uma proposta.
d) Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de
terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos.
e) Será eliminada da participação a concurso qualquer obra cuja autoria se venha a revelar
fraudulenta.
f) A participação no concurso implica a aceitação das normas do presente Regulamento.
4- CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
a) Impressão do logótipo, a cores, se for o caso, em papel A4 branco com orientação
vertical, com uma aplicação do logótipo, com dimensões máximas 5cmx5cm, impressa
ao centro;
b) Versão “preto e branco” do suporte referido na alínea a), caso o logótipo proposto
apresente uma ou mais cores ou tonalidades diferentes do “preto”;
c) Versão em suporte digital, em formato JPEG, vetorial e em suporte de papel dos
elementos referidos nas alíneas a) e b);
d) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva de forma
sucinta o conceito desenvolvido, num máximo de 1500 carateres;
e) Os concorrentes poderão associar um slogan ao logótipo (facultativo), considerando
que o logótipo deverá poder utilizar-se sem o respetivo slogan.
5 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) Os elementos referidos no ponto 4 deverão ser fechados em envelope A4, identificado
no seu exterior exclusivamente pela menção a “Concurso para Criação de Logótipo do
Conselho Municipal de Juventude de Vila Pouca de Aguiar”.
b) Nesse mesmo envelope, deverá estar outro envelope fechado, com o formulário de
identificação constante no Anexo I e declarações constantes no Anexo II e III,
devidamente preenchidos.
c) No caso de o concorrente ser menor de idade, as declarações constantes no Anexo II e
III deverão ser preenchidas e assinadas pelo seu representante legal.
d) A proposta deverá ser entregue pessoalmente na morada abaixo indicada, ou remetida
por correio para:

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Secção de Atendimento ao Público
Rua Dr. Henrique Botelho, s/n
5450-027 Vila Pouca de Aguiar
e) O prazo de entrega dos trabalhos termina às 16 horas do dia 30 de dezembro de 2016,
sendo aceites as propostas entregues pessoalmente até esta data ou enviadas por correio
registado com aviso de receção com data anterior ou igual a 30 de dezembro de 2016.
f) Os trabalhos devem ser originais, nunca tendo sido publicados ou expostos
anteriormente, e a participação no concurso implica a não utilização da proposta
submetida a concurso para outros fins, sob pena de desclassificação.
6- IDENTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a)

A identificação das propostas deverá ser feita no ato de receção das mesmas, através

da colocação do número sequencial do concorrente no envelope.
b) Após a abertura das propostas, deverá ser colocada a numeração sequencial,
identificada com o número definido na alínea a), a qual deverá constar no canto inferior
direito dos suportes referidos nos pontos 4 a), b) e d), bem como no suporte referido no
ponto 5 b).
c) Os suportes referidos não deverão conter o nome ou assinatura do concorrente ou
qualquer elemento que permita a identificação do seu autor.
7- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
a)

As propostas serão avaliadas por um júri, constituído pelos elementos que compõe o

CMJVPA.
b) Compete ao júri a abertura das propostas, a verificação da conformidade das propostas
com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e a sua seriação.
c) O júri reserva-se ao direito da não-aceitação das propostas que não respeitam as normas
do presente regulamento.
d) A metodologia de avaliação das propostas será determinada pelo júri, devendo ser
levados em consideração os seguintes critérios:
- Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 70%
- Qualidade gráfica: 30%

e) Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha requisitos mínimos de qualidade e
usabilidade, o júri reserva-se ao direito de não adotar o trabalho vencedor como logótipo
do Conselho Municipal de Juventude.
f) Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação.
8- PRÉMIOS
a) Ao 1.º classificado será atribuído um vale de oferta para aquisição de material didático
na área do Município de Vila Pouca de Aguiar, no valor de 400,00€;
b) Ao 2.º e 3.º classificados será atribuído um vale de oferta para aquisição de material
didático na área do Município de Vila Pouca de Aguiar, no valor de 200,00€ cada;
c) Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de participação
no mesmo.
d) Os melhores trabalhos poderão ser selecionados para efeitos de publicação ou
apresentação em exposições ou iniciativas do Conselho Municipal de Juventude ou da
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.
9- DIREITOS DE PROPRIEDADE
a) Ao participarem no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Conselho Municipal
de Juventude os direitos de propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso no
âmbito referido no ponto 8 d).
b) Ao trabalho vencedor será dado o uso que o Conselho Municipal de Juventude entender
conveniente, tornando-se este órgão proprietário do referido trabalho.
10- PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS.
a) Os resultados do concurso serão publicados a 13 de janeiro de 2017, data a partir da
qual estarão disponíveis online, no site do município.
b) Os concorrentes premiados serão informados dos resultados através de contacto
telefónico e por carta registada para a morada indicada na proposta.
11- DISPOSIÇÕES FINAIS
Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento
serão esclarecidas e resolvidas pelo Conselho Municipal de Juventude do Município de
Vila Pouca de Aguiar.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome completo: ………………………………………………………………………….
Morada: …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….....
Naturalidade: ……………………………………………………………………………..
N.º BI/CC: …………………………………………
Contacto telefónico: ……………………………….
Data de nascimento: ……………………………….
Endereço eletrónico (se possível): ………………………………………………………..

ANEXO II
DECLARAÇÃO

(Nome completo) ……………..................................................................., portador do
BI/CC n.º …………………, válido até ….…./….…./…….., contribuinte fiscal n.º
…………….……,

natural

de

……………………………,

residente

em

……………………………………………………………………………....……, declara
conhecer e aceitar o Regulamento do Concurso para Criação do Logótipo do Conselho
Municipal de Juventude de Vila Pouca de Aguiar.

(Local) …………………………………………. (Data) ……............................................

………………………………………………………………..
(Assinatura)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS

(Nome completo) ……………..................................................................., portador do
BI/CC n.º …………………, válido até ….…./….…./…….., contribuinte fiscal n.º
…………….……,

natural

de

……………………………,

residente

em

……………………………………………………………………………....……, declara
que, caso o seu trabalho seja o vencedor, cede todos os seus direitos de utilização do
logótipo ao Conselho Municipal de Juventude de Vila Pouca de Aguiar, de acordo com o
Regulamento do Concurso para Criação do Logótipo do Conselho Municipal de
Juventude de Vila Pouca de Aguiar.

(Local) …………………………………………. (Data) ……............................................

………………………………………………………………..
(Assinatura)

