CONCURSO DE IDEIAS PARA LOGÓTIPO DA COMEMORAÇÃO
DOS 75 ANOS DE PRESENÇA MARISTA EM PORTUGAL

REGULAMENTO
1. Promotor
A Comissão Pastoral Educativa da Província Marista Compostela, daqui em diante designada por CPE, leva a
efeito o concurso de ideias para apresentação de uma proposta de criação do logótipo institucional da
comemoração dos 75 anos de Presença Marista em Portugal.

2. Disposições Gerais
Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo de identificação institucional, que poderá será
utilizado nos documentos administrativos, formulários e materiais de divulgação, e serão aplicados no
desenvolvimento de projetos e iniciativas levadas a efeito no âmbito das diferentes intervenções, como
sejam páginas web, produtos multimédia e outros suportes.

3. Participantes
a) O concurso é aberto a toda a comunidade educativa do Colégio Marista de Carcavelos, Externato Marista
de Lisboa, e todos os Centros Maristas de Portugal, bem como a todos os antigos alunos.
b) Os concorrentes individuais, ou equipas de concorrentes, adiante globalmente designados como
“concorrentes”, poderão apresentar mais do que uma proposta, devendo nesse caso apresentá-las como
candidaturas autónomas.
c) 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.
d) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.

4. Características das propostas
a) Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
1. Características maristas a considerar: educação, solidariedade, humildade e todos os outros
elementos que definem o carisma marista.
2. Que remeta para os 75 anos de Presença Marista em Portugal.
3. Dinâmico, atual, apelativo.

b) Apresentar um kit de normas gráficas composto por:

1. Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva sucintamente o conceito
desenvolvido no trabalho.
2. Apresentação do logotipo a cores, escala de cinzas e preto e branco.
3. Apresentação da(s) tipografia(s) utilizada(s)
Teste de resistência com apresentação da dimensão mínima a considerar, mantendo a total
legibilidade.
4. Teste sobre fundos cromáticos
c) É igualmente obrigatória a entrega do projeto em versão digital do logótipo original, nos formatos, vetorial
– Adobe Illustrator (se possível), PDF (high quality print), JPG e PNG.

5. Identificação das propostas
a) A identificação das propostas deverá ser feita através de um código alfanumérico, a escolher pelo
concorrente, composto por 5 carateres não ordenados, o qual deverá constar no canto inferior direito dos
suportes referidos no ponto anterior.
b) Os suportes referidos não deverão conter o nome ou assinatura do concorrente ou qualquer elemento
que permita a identificação do seu autor.

6. Envio das propostas
a) Os elementos referidos no ponto 4. deverão ser acondicionados e fechados em envelope A3, adiante
designado por “envelope A”, identificado no seu exterior exclusivamente pela sigla “A” e pelo código de
identificação do concorrente.
b) Os dados de identificação do concorrente, nomeadamente o seu nome, morada, contacto telefónico,
endereço de correio eletrónico e número do CC/BI, deverão ser colocados num segundo envelope A4, adiante
designado “envelope B”, identificado no seu exterior exclusivamente pela sigla “B” e pelo código de
identificação do concorrente.
c) Os envelopes A e B deverão ser acondicionados num outro envelope, identificando o remetente
exclusivamente com o código de identificação.
d) Este outro envelope deverá ser fechado e entregue, pessoalmente, na secretária da Direção do Externato
Marista de Lisboa, do Colégio Marista de Carcavelos e nos Centros Maristas.
e) O prazo de entrega dos trabalhos termina no dia 3 de março de 2022.

7. Avaliação das propostas
a) Os trabalhos serão avaliados por um Júri constituído por elemento(s) da: CPE, Grupo de Artes, Alunos e
Pessoal Não Docente.
b) Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da sua conformidade com os requisitos
do concurso, a avaliação e a seleção do trabalho vencedor.
c) A metodologia de seleção dos trabalhos será determinada pelo Júri, devendo ser levados em consideração
os seguintes critérios:

1. Qualidade gráfica e adequação ao tema;
2. Criatividade;
3. Legibilidade e boa visibilidade
4. Facilidade na redução/ampliação de formatos.
d) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do
concurso.
e) Na sequência da seleção efetuada pelo Júri, as propostas selecionadas serão remetidas à CPE para
aprovação da proposta vencedora.
f) Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação.

8. Prémios
a) O autor da proposta vencedora receberá duzentos e cinquenta euros num cheque presente.
b) Serão ainda atribuídos certificados de participação e uma Menção Honrosa aos três melhores trabalhos.

9. Direitos de Propriedade
a) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Província Marista Compostela direitos de
propriedade dos trabalhos selecionados.
b) Ao trabalho vencedor será dado o uso que a Província Marista Compostela entender conveniente.
c) 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. Publicação de resultados
a) Os resultados do concurso serão publicados em data a definir pela CPE e estarão disponíveis online, nos
sites do Colégio Marista de Carcavelos e do Externato Marista de Lisboa e Centros Maristas.
b) O concorrente premiado será igualmente informado do resultado através do contacto telefónico indicado
na proposta (envelope B).

11. Disposições finais
Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão esclarecidas e
resolvidas pela CPE.

