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Regulamento do Concurso para Criação do Logótipo do 
Programa de Apoio à Promoção e Educação para a 

Saúde (PAPES) 

Ano Letivo 2019/2020 

 

1. Promotor 

A Equipa do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a 
Saúde (PAPES) do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso leva a 
efeito o concurso de ideias para apresentação de propostas de criação 
do logótipo para a referida Equipa. 

 

2. Disposições gerais 
 

a) Este concurso tem como objetivo criar e selecionar o futuro logótipo de 
identificação da Equipa do Programa de Apoio à Promoção e 
Educação para a Saúde (PAPES) do Agrupamento Vertical de Escolas 
de Fragoso. O PAPES visa promover intervenções no âmbito da saúde 
escolar, de modo a proporcionar uma maior compreensão por parte 
das crianças e jovens para comportamentos relacionados com a 
saúde, estilos de vida saudável e interações positivas com os cenários 
envolventes (escola, família, pares e estruturas comunitárias). 

b) Este concurso pretende, de igual modo, envolver toda a comunidade 
escolar numa iniciativa de produção artística. 

c) O logótipo vencedor passará a ser utilizado nos documentos, 
formulários e materiais de divulgação da Equipa PAPES, e será 
aplicado no desenvolvimento de atividades e iniciativas levadas a 
efeito no âmbito das diferentes intervenções da mencionada Equipa. 

 

3. Participantes 

a) O concurso é aberto a todos os alunos, pais/encarregados de 
educação,  pessoal docente e não docente do Agrupamento Vertical 
de Escolas de Fragoso. 

b) Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos, 
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz 
respeito a direitos de autor e direitos conexos. 
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c) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar 
o presente regulamento. 

 

4. Características das propostas 
 

a) Cada proposta deverá ser apresentada preferencialmente em 
suporte rígido de cor branca (por exemplo, em folhas de papel 
cavalinho ou cartolina grossa) em formato A4 (297x210mm). 

 
b) Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos 

seguintes elementos: 

 Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que 
descreva resumidamente o conceito desenvolvido no trabalho;  

 A identidade visual completa (logótipo). 

Nota importante: Os suportes referidos na alínea b) não deverão 
conter o nome ou assinatura do(s) concorrente(s) ou qualquer elemento 
que permita a identificação do(s) seu(s) autor(es). 

 
5. Identificação das propostas 

a) A identificação das propostas deverá ser feita através de um código 
alfanumérico, a escolher pelos concorrentes, composto por 5 
caracteres não ordenados, o qual deverá constar no canto inferior 
direito dos suportes referidos no ponto 4, alínea b). 

 

6. Envio das propostas 

a) Os elementos referidos no ponto 4 alínea b) deverão ser 
acondicionados e fechados em envelope A4, designado por “envelope 
A”, identificado no seu exterior exclusivamente pela sigla “A” e pelo 
código de identificação do(s) concorrente(s). 

b) Os dados de identificação do concorrente/grupo de concorrentes -
nome(s),  número(s) e turma(s), no caso de se tratar de alunos ou nome, 
morada, contacto telefónico, no caso de se tratar de não discentes -
deverão ser colocados num segundo envelope A4, designado 
“envelope B”, identificado no seu exterior exclusivamente pela sigla 
“B” e pelo código (alfanumérico) de identificação do 
concorrente/grupo de concorrentes. 

c) Os envelopes A e B deverão ser acondicionados num outro envelope, 
identificando o remetente exclusivamente com o código de 
identificação. 
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d) Este outro envelope deverá ser fechado e entregue pessoalmente na 
morada indicada abaixo ou enviado por correio para: 

     a/c Prof.ª Rosi Rêgo  

   Concurso Logótipo PAPES 

Escola E.B. 1, 2, 3 de Fragoso 

    Rua das Carvalhas, 351  

      4905-097 Fragoso 

e) O prazo de entrega dos trabalhos termina às 17 horas do dia 6 de 
dezembro de 2019, sendo aceites as propostas entregues 
pessoalmente até esta data ou enviadas por correio registado com 
aviso de receção com data anterior ou igual.  

 

7. Avaliação das propostas 

a) O Júri de seleção é constituído por seis membros, um elemento da 
Direção, um docente de Educação Visual, um elemento do Conselho 
Pedagógico, um representante do Conselho Geral e dois elementos da 
Equipa PES. 

b) A coordenadora da Equipa PAPES terá voto de  qualidade. 

c) Os membros do Júri serão dados a conhecer oportunamente. 

d) Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação 
da sua conformidade com os requisitos do concurso, a apreciação e a 
seleção do vencedor, bem como a atribuição de diplomas de 
participação.  

e) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em 
conformidade com o regulamento do concurso. 

f) O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram 
todos os objetivos, apresentados no presente regulamento. 

g) O Júri reserva o direito de repetir o concurso, caso os trabalhos não 
apresentem a qualidade requerida. 

h) As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso. 

i) A metodologia de seleção dos trabalhos será determinada pelo Júri, 
devendo ser levados em consideração os seguintes critérios: 

 Qualidade artística/gráfica e adequação ao tema; 

 Criatividade; 
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 Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais; 

 Boa capacidade de reprodução gráfica; 

 Facilidade na redução/ampliação; 

 Legibilidade e clareza do logótipo quando impresso a preto. 
 
 

8. Publicação de resultados 
 

a) Os resultados do concurso serão publicados em (data a definir pela 
Equipa PAPES), data a partir da qual estarão disponíveis online, na 
página web do Agrupamento: http://www.avef.pt 
 

 
9. Direitos de Propriedade 

a) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao AVEF os 
direitos de propriedade do trabalho selecionado e aceitar o seu uso 
no âmbito referido no ponto 2, alínea b). 

b) As propostas não admitidas a concurso poderão ser devolvidas aos 
seus autores, mediante pedido expresso e por escrito, no prazo de 15 
dias úteis após receção do pedido de devolução. 

 
10. Disposições finais 

a) Será entregue a todos os concorrentes um certificado de participação 
neste concurso. 

b) Os melhores trabalhos poderão ser selecionados para efeito de 
publicação ou para integrarem uma exposição. 

c) Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação 
deste regulamento serão esclarecidas e resolvidas pela coordenadora 
da Equipa PAPES. 

 

Fragoso, 21 de outubro de 2019. 

                                                                           A Equipa PAPES do AVEF 

 

http://www.avef.pt/

