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Concurso para o logótipo da «Casa do Xisto – A arte para a (D)eficiência» 

 
 

Regulamento 
 
A Educasom, Associação de Artes e Cultura, leva a cabo um concurso para a criação de 
logótipo para a Casa do Xisto – A arte para a (D)eficiência, um projeto cofinanciado pelo 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - PO ISE - (Aviso n.º 39-2018-03) , 
Portugal 2020 e União Europeia, e que tem como principal problemática a exclusão 
social de pessoas com deficiência, visando estimular a autonomia e o bem-estar desta 
população, permitindo-lhes funcionar como adultos competentes e socialmente aceites  
através de áreas específicas como as artes, os ofícios e o desporto. Pretende-se um 
logótipo que caracterize o projeto da Casa do Xisto – A arte para a (D)eficiência, e que 
constitua um símbolo identificativo do mesmo, quer a nível institucional, quer a nível 
editorial. 
 
 

Artigo 1º 
Objetivo 

Este concurso tem como objetivo a escolha de um logótipo para ser utilizado em 
estacionário, documentos, suportes informáticos, área editorial, materiais de 
divulgação e outros materiais diversos. 
 
 

Artigo 2º 
Participantes 

1.O concurso destina-se a estudantes, recém-licenciados e profissionais das áreas de 
Design e Multimédia, Design Gráfico, Design de Comunicação, Belas Artes e Engenharia 
Informática. 
2. Os concorrentes terão de se candidatar em nome individual. 
3. Os concorrentes poderão apresentar até duas propostas por candidatura, englobando 
todos os logótipos, devendo nesse caso apresentá-las como candidaturas autónomas. 
4.Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, a 
sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros 
no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 
5.Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente 
Regulamento. 
 
 

Artigo 3º 
Características da proposta 

1. A apresentação das propostas deve incluir: 
a. Proposta de logótipo, em desenho vetorial, com versão principal a cores, a preto e 
negativada; 
b. Aplicação do logótipo num suporte gráfico à escolha; 
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c. Memória descritiva da proposta constituída por um texto que descreva sucintamente 
o conceito desenvolvido (num máximo de 1000 caracteres com espaços) que sirva para 
um melhor entendimento do projeto. 
2. A criação do logótipo deve inspirar-se nas palavras-chave do projeto: Artes, 
Deficiência, Eficiência, Criatividade, Inclusão 

 
 

Artigo 4º 
Identificação e envio da proposta 

1. Os concorrentes deverão preencher o formulário de inscrição no concurso, disponível 
em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeII50tV4WxVOfkA9tFVuJ6y9IIAbOMO4L
FB7bYFIltENoWog/viewform?vc=0&c=0&w=1, e onde lhes será atribuído um código de 
participante; 
2. A proposta deve ser enviada com o nome, código de participante previamente 
atribuído, contacto, endereço eletrónico, e certificado de habilitações do concorrente. 
3.Deverão ser enviadas até ao dia 31 de Março de 2019, via We Transfer, para o 
endereço eletrónico casadoxisto@educasom.pt em PDF, JPEG e em formato vetorial. 

 
 

Artigo 5º 
Composição e Competências do Júri 

1.O júri será formado por 4 membros: 
a. 1 Representante do Departamento de Marketing de uma empresa nacional; 
b. 1 elemento da Educasom; 
c. 1 elemento da Câmara Municipal de Valongo; 
d. 1 docente universitário da área do Design. 
2.Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade 
das propostas com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e a 
seleção do vencedor.  
 
 

Artigo 6º 
Avaliação das Propostas 

1.A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, 
sendo que a avaliação terá em consideração os seguintes critérios e ponderação: 
a. Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 50%; 
b. Elegibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 20%; 
c. Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%; 
d. Facilidade na redução/ampliação de formatos: 10%. 
2. O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram todos os 
requisitos apresentados no presente regulamento. 
3. As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso e/ou reclamação.  
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Artigo 7º 
Prémio 

1. O prémio atribuído será no valor de 125€. 
2. Será entregue a todos os concorrentes um certificado de participação no concurso. 
 
 

Artigo 8º 
Direitos de autor 

1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Educasom os direitos de 
propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso no âmbito referido no Artigo 
1º. 
2. Ao trabalho vencedor será dado o uso que a Educasom entender conveniente. 
3. O vencedor manterá a propriedade intelectual da proposta, podendo, assim, 
assegurar a genuidade e integridade da obra. O vencedor poderá divulgar a sua proposta 
para efeitos de portfolio e currículo, mencionando o contexto em que esta foi 
desenvolvida. 
4. Não se encontra prevista a devolução das propostas submetidas, assegurando-se a 
sua não utilização para qualquer fim.  
 
 

Artigo 9º 
Publicação dos resultados 

Os resultados serão publicados nos sites e Facebook da Educasom, Município de 
Valongo e Portugal Inovação Social, e comunicados ao vencedor. 
 
 

Artigo 10º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
 

Artigo 11º 
Disposições Finais 

1. Os resultados serão divulgados no dia 8 de Abril de 2019, nos meios já enunciados no 
Artigo 8º, podendo este prazo sofrer alterações, que serão comunicadas 
atempadamente.  
2. Cabe ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 
3. Qualquer pedido de informação complementar poderá ser obtido através endereço 
de correio eletrónico casadoxisto@educasom.pt 
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