
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

REGULAMENTO  
 
   

Regulamento do Concurso para criação do logotipo do Agrupamento de Escolas Sá 
da Bandeira 

 
  

Aprovado em Conselho Geral de 28 de fevereiro de 2019 

 



 

 

Introdução 

 

Visando concretizar uma das estratégias definidas no Projeto Educativo - Objetivo Estratégico: for-

talecer a Identidade do Agrupamento – pretende-se levar a cabo um concurso para a criação do lo-

gótipo que caracterize o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira e que constitua um símbolo iden-

tificativo do mesmo.  
  

  

Artigo 1º - Disposições Gerais 

  

O novo logótipo será utilizado em todos os documentos oficiais, a nível administrativo, bem como 

em materiais de divulgação, páginas web e ações de divulgação em redes sociais e/ou noutros supor-

tes. 

 

Artigo 2º - Concorrentes 

1- O concurso destina-se a toda a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, 

nomeadamente: 

a) alunos, pessoal docente e pessoal não docente; 

b) pais e encarregados de educação; 

  

 2- No caso dos alunos com menos de dezoito anos é obrigatório a autorização do respetivo Encar-

regado de Educação que, para todos os efeitos, será o seu representante legal. 

 

3 – Os concorrentes podem apresentar a(s) sua(s) proposta(s) individualmente ou em grupo.  

4- Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a res-

petiva autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de eventuais reclamações de terceiros 

no que diz respeito à violação de direitos de propriedade intelectual, ou outros que decorram da lei 

aplicável.  

 

5- Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.  

 

Artigo 3º - Características das Propostas 

 

1- As propostas poderão ser realizadas em papel ou em formato digital.  

2-  No caso das propostas em papel, o desenho deverá ser realizado em folha de cartolina ou papel, 

tamanho A4 (210mm x 297mm).  

3- No caso das propostas em formato digital, o desenho  deverá  ser apresentado em formato .JPG, 

.PSD ou .PNG, com uma resolução mínima de 6000x7500 pixels e uma definição mínima de 300 

dpi, com fundo branco ou transparente.  

4- A designação de Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira deverá ser parte integrante do logótipo. 

 

 

 

Artigo 4º- Entrega das Propostas 



 

 

 

1- As propostas apresentadas a concurso deverão ser entregues, nos Serviços Administrativos até às 

16 horas e 30 minutos, do dia 31 de maio de 2019, em envelope fechado e conter:  
 

a) Formulário de candidatura para identificação do(s) proponente(s) (anexo I, II ou III);  

 

b) Breve memória descritiva sobre a imagem proposta (texto que descreva o significado do logótipo 

e o processo criativo);  
 

c) O original do desenho ou uma impressão a cores do desenho, consoante se trate de proposta reali-

zada em papel ou em formato digital e na qual deverá constar, no verso, o pseudónimo do autor; 

 

d) No caso dos desenhos em formato digital, uma pen drive ou CD que deverá conter apenas o ficheiro 

de imagens a concurso; 

 

e) A declaração de cedência de direitos de autor (anexo IV). 
 

 
Artigo 5º - Avaliação das propostas 

 

1- A propostas serão avaliadas por um júri de 7 elementos, constituído por:  

a) um professor de Educação Visual; 

b) um professor de Informática; 

c) um elemento da Associação de Estudantes; 

d) um representante do pessoal não Docente; 

e) um representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação; 

f) o Presidente do Conselho Geral; 

g) a Diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira. 

 

 

2- São competências do júri: 

a) Apreciação e seleção das propostas apresentadas a concurso; 

b) Selecionar a proposta vencedora;  

c) Excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do con-

curso.  

 

3- A metodologia de seleção das propostas será determinada pelo Júri, devendo ser tidos em consi-

deração os seguintes critérios:  
 

 Criatividade e inovação 30%;  

 Qualidade artística 15%;  

 Coerência e coesão 20%; 

 Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais 15%;  

 Boa capacidade de reprodução gráfica 20%;  

 

 

4- Caso o júri considere que nenhum dos trabalhos apresentados a concurso tenha qualidade sufici-

ente para ser o futuro logótipo do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, o concurso será con-

siderado nulo, relativamente à sua aplicação prática.  
 



 

 

5- Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação. 

 

Artigo 6º - Prémios e Distinções 

 

1- Serão atribuídos os seguintes prémios e distinções: 

1º lugar – “Placa” alusiva ao Evento. 

2º e 3º lugar – “Certificado” de menção honrosa. 

 

 

Artigo 7º - Divulgação dos Resultados 

 

1- Os resultados serão divulgados até ao final do mês de junho de 2019, através da página 

eletrónica do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.  

 

 

Artigo 8º Reconhecimento 

 

1. As propostas apresentadas serão objeto de exposição na Escola Sede do Agrupamento.  

2. Todos os participantes terão direito a um certificado de participação. 

 

 

Artigo 9º - Direitos de Propriedade 

 

1 – Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Agrupamento de Escolas Sá da 

Bandeira os direitos de autor das propostas selecionadas.(anexo IV) 

 

2- O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira reserva-se ao direito de utilizar total ou parcialmente 

os elementos da proposta vencedora e adaptá-la em função das suas necessidades ou de acordo 

com a identidade corporativa que pretende estabelecer ou alterar no futuro. 

 

 

Artigo 10º - Disposições Finais 

 

Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão escla-

recidas e resolvidas pelo Júri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Proposta Individual (aluno) 

 

 

Nome:_________________________________________________________________________  

Idade: _________ Ano:________ Turma:_______ Número: _______  

Morada: _______________________________________________________________________   

E-mail:________________________________________________________________________  

Pseudónimo:____________________________________ Contacto Telefónico: ______________ 

 

Data de Entrega: _____/_____/_____  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Proposta Individual (outro) 

 
 

Nome:_______________________________________________________ Idade: ___________  

Morada: ______________________________________________________________________  

E-mail:_______________________________________________________________________  

Pseudónimo:____________________________________ Contacto Telefónico: _____________ 

 

Data de Entrega: _____/_____/_____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Proposta Coletiva 
 

Representante da Equipa de Concorrentes:  

Nome:_______________________________________________________ Idade: ___________  

Morada: ______________________________________________________________________  

E-mail:______________________________________ Contacto Telefónico: _______________  

Ano:_________ Turma:________ Número: ________ Data de Entrega: ______/______/______  

Restante Equipa:  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

Nome: ________________________________________________________ Idade: _________  

 

Pseudónimo:_____________________________________ 

 

Data de entrega:_____/_____/_____ 



 

 

Anexo IV    DECLARAÇÃO 

Termo de Autorização e Publicação e Cedência de Direitos de Autor 

 

Eu (nome completo) _____________________________________________________________, 

portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº _________________, com a validade de 

___/___/___ (dia/mês/ano), residente em _______________________________________________, 

declaro que tendo concorrido ao Concurso  para a “Criação do Logótipo do Agrupamento de Escolas 

Sá da Bandeira”, autorizo, no caso de ser selecionado, que o referido logótipo passe a ser propriedade 

do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, sendo por este utilizado para os fins propostos, consti-

tuindo a imagem pública do agrupamento.  

Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao regulamento do concurso e cedo, 

pelo presente Termo de Autorização e Publicação e Cedência de Direitos de Autor, qualquer direito 

de autor proveniente da participação neste concurso, ao Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.  

______________________, ____ de _______________________ de 2019 

___________________________________________________  

(Assinatura do Autor/Assinatura do Representante da Equipa) 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação quando aluno menor) 

 


