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CONCURSO MUNICIPAL LOGOTIPO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE GONDOMAR

Normas de Participação
ARTIGO 1º
DISPOSIÇÕES GERAIS
A Câmara Municipal de Gondomar, leva a efeito o 
concurso de criação de um logotipo, que constitua 
um símbolo representativo do Conselho Municipal 
da Juventude de Gondomar (adiante designado 
CMJG), o qual será utilizado em toda a informação 
institucional, bem como, nas ações de promoção do 
CMJG e suas iniciativas, nas mais variadas plata-
formas de informação. 

Artigo 2º
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1- O concurso é aberto ao público até aos 30 anos de 
idade, residentes no Concelho de Gondomar, com 
exceção daqueles que não sendo residentes, façam 
parte de uma associação do Município.
2- Cada concorrente pode, de forma individual, 
participar com uma proposta, é responsável pela 
originalidade do trabalho apresentado, garante a sua 
autoria e assume todas as responsabilidades decor-
rentes de reclamações de terceiros, assinando uma 
declaração de autorização de uso, nos termos do 
art.º 41.º do Código dos Direitos de Autor e dos Direi-
tos Conexos;
3- O concorrente renúncia receber qualquer contra-
partida financeira ou de outra índole no âmbito da 
utilização do logótipo;
4-Não poderão concorrer os colaboradores da 
Divisão da Juventude e Tempos Livres da Câmara 
Municipal de Gondomar, os membros que compõem 
o júri, bem como seus familiares em linha direta;
5-A participação de jovens de menor de idade, só é 
aceite mediante apresentação de declaração de 
autorização de participação do encarregado de 
educação ou respetivo tutor;
6- A participar no concurso, pressupõe a aceitação 
integral das presentes normas de participação.

Artigo 3º
ENTREGA DE TRABALHOS
1-O concurso inicia-se no dia 1 de Dezembro de 2014 
e termina no dia 2 de Janeiro de 2015. 
2-Em http://www.cm-gondomar.pt está disponível 
para transferência o modelo da ficha de participação 
e a declaração de autorização de uso;
3-Os trabalhos podem ser entregues em mão nos 
Paços do Concelho ou enviados via CTT para Câmara 
Municipal de Gondomar – Concurso Municipal 
Logótipo do CMJG – Praça Manuel Guedes – 4420-
193 Gondomar.
4- No envio por correio conta a data do carimbo dos 
CTT;
5- Os trabalhos a concurso devem vir acondiciona-
dos em envelope A4, sem remetente, com a identifi-
cação do Concurso Municipal Logótipo do CMJG, 
acompanhados de um envelope lacrado contendo a 
Ficha de Participação devidamente preenchida, a 
fotocópia do Cartão de Identificação e a declaração 
de autorização de uso, na frente deste envelope 
deverá constar o pseudónimo com o qual o concor-
rente deverá também assinar o seu trabalho. Os 
participantes menores devem ainda juntar a 
declaração de autorização do encarregado de 
educação. 
6-O município não assume qualquer responsabili-
dade pelos trabalhos, que se extraviem, por razoes 
alheias á entidade organizadora.

Artigo 4º
CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos apresentados a concurso, deverão 
assumir os elementos seguintes:
a) Logótipo a cores, com dimensão de 10cmx10cm;
b) Versão em papel e/ou suporte digital, em formato 
JPEG ou formato vetorial;
c) No canto superior direito deverá constar o 
pseudónimo do autor;
d) Memória descritiva do trabalho que descreva 
sucintamente a criação do logotipo, num máximo de 
1500 carateres.

Artigo 5º
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
O Júri do presente concurso tem a seguinte com-
posição:
a) Vereadora da Juventude e Tempos Livres da 
Câmara Municipal de Gondomar;
b) Representante da Divisão da Juventude e Tempos 
Livres da Câmara Municipal de Gondomar;
c) Membro do Conselho Municipal de Juventude;
d) Representante do Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal de Gondomar;
e) Um artista de Gondomar da área do Design 
indicado pela ARGO.

Artigo 7º
PRÉMIO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

Artigo 6º
CRITERIO DE SELECÇÃO
1-O júri procederá à avaliação e selecção dos trabal-
hos, tendo em conta os seguintes critérios: Quali-
dade estética e técnica; Versatilidade e originali-
dade.
2- O Júri reserva o direito de não atribuir quaisquer 
prémios se considerar que a qualidade dos trabalhos 
não o justifica.

1-Os resultados serão publicados no decorrer da 
primeira quinzena de Janeiro de 2015, nos canais 
online do Município;
2-O vencedor será premiado com um prémio pecu-
niário líquido de €200,00 (duzentos euros);
3-Todos os concorrentes terão direito a um certifi-
cado de participação emitido pela entidade promo-
tora;
3- Poderão ser atribuídas uma ou mais menções 
honrosas, se o júri assim entender;
4-O prémio será entregue em sessão pública, a 
organizar em instalações do Município de 
Gondomar, durante uma exposição de todos os 
trabalhos candidatos, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias;

Artigo 8º
DISPOSIÇÕES FINAIS
1-O incumprimento de qualquer uma das condições 
estabelecidas neste documento pode representar a 
não submissão da inscrição;
2-A resolução de casos omissos no presente docu-
mento é da responsabilidade da organização.


