
Regulamento do Concurso para Criação do Logótipo da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo 

Branco 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

1. O presente concurso é aberto a todos os alunos da Escola Secundária Camilo Castelo 

Branco, matriculados no ano letivo 2022/2023. 

2. Tem como objetivo a criação e seleção de um logótipo para a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, o qual será 

utilizado nos seus documentos e materiais diversos, bem como em ambiente digital.  

 

Artigo 2.º 

(Participação) 

1. O concurso é individual. 

2. Os trabalhos que não respeitarem as regras do presente concurso serão 

automaticamente eliminados. 

3. Cada concorrente só pode apresentar uma proposta. 

 

Artigo 3.º 

(Regras gerais) 

1. 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. 

2. O logótipo deverá ser inédito e obedecer a critérios de originalidade, qualidade 

estética, criatividade e adequação às finalidades enunciadas. 

3. Serão ainda considerados relevantes a sua clareza, o conceito e o respeito pelos 

padrões definidos por este regulamento. 



4. Do logótipo deverá constar, obrigatoriamente, a identificação da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco (APEE-

ESCCB) no desenho apresentado.  

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

regulamento. 

 

 

Artigo 4.º 

(Modo de apresentação) 

1. O logótipo deverá ser apresentado em suporte digital (fundo branco, fundo preto e 

fundo transparente). 

2. Tamanho máximo do logótipo: altura 10 cm e largura 10 cm. 

a. Aconselha-se a utilização de cores que sejam facilmente transponíveis para 

escala de cinzentos, para a sua posterior utilização tanto a cores como a 

preto e branco. 

b. O logótipo deverá ter clareza para facilitar a sua impressão em tamanho 

reduzido. 

3. O logótipo deve ser um desenho simples e criativo, que por si só, passe uma ideia 

forte e positiva.  

4. Os trabalhos devem ser acompanhados de uma descrição da simbologia do logótipo. 

 

Artigo 5.º 

(Submissão e datas) 

1. Os trabalhos devem ser submetidos para o email da APEE, até 30/04/2023 

(camilocastelobrancoapee@gmail.com) 

2. Os trabalhos devem estar identificados com ano, turma e nome do concorrente. 

3. Os resultados finais serão divulgados no primeiro dia de aulas do 3º período. 

 

 



Artigo 6º 

(Composição do júri) 

1. O júri é composto por sete elementos: 

a. 3 Representantes da APEE 

b. 1 Representante da Direção da Escola 

c. 1 Representante dos Professores do Núcleo de Artes Visuais 

d. 1 Representante da Associação de Estudantes 

e. 1 Representante da comunidade com formação em Design Gráfico ou área 

afim. 

 

Artigo 7º 

(Avaliação e decisão) 

1. Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade 

das propostas com os requisitos do concurso e a avaliação dos trabalhos aceites.  

2. A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, 

sendo que a avaliação terá em consideração os seguintes critérios e ponderação:  

• Criatividade, qualidade e adequação ao tema: 50%  

• Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais: 20%  

• Boa capacidade de reprodução gráfica: 20%  

• Facilidade na redução/ampliação de formatos: 10%.  

3. Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com 

o regulamento do concurso.  

4. Haverá apenas um vencedor, ao qual será atribuído um prémio (vale FNAC, no 

valor de 25€ e entrada para duas pessoas no Nature Water Park) 

5. Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha requisitos mínimos de 

qualidade ou de usabilidade, o Júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio.  

6. Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação.  

 

 

 



Artigo 8º 

(Cedência de direitos autorais) 

1. Os concorrentes premiados aceitam a transmissão dos direitos de autor referentes 

à sua proposta à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária Camilo Castelo Branco. 

Artigo 9º 

(outras situações) 

As situações omissas neste Regulamento e aquelas que careçam de reapreciação e 
eventual alteração serão decididas pelo Júri do Concurso. 

 


