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REGULAMENTO	CONCURSO	DE	IDEIAS	PARA	LOGÓTIPO	DA	

CARTA	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	SAUDÁVEL	E	SUSTENTÁVEL	DA	

UTAD	

1. Promotor 

A	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	(UTAD)	leva	a	efeito	um	Concurso	de	Ideias	para	

apresentação	de	propostas	de	criação	do	logótipo	(identidade	visual	completa)	institucional	da	Carta	

para	 a	 Alimentação	 Saudável	 e	 Sustentável	 da	 UTAD	 (https://www.utad.pt/ods/ods/carta-da-

alimentacao-saudavel-e-sustentavel-da-utad/).	

2. Disposições Gerais 

Este	 concurso	 tem	 como	 objetivo	 selecionar	 um	 logótipo	 que	 será	 utilizado	 em	 documentos,	

formulários	e	materiais	de	divulgação,	projetos	e	iniciativas,	nas	diferentes	atividades	e	intervenções	

a	realizar,	no	âmbito	da	Carta	para	a	Alimentação	Saudável	e	Sustentável	da	UTAD.	

3. Participantes 

a)		O	concurso	é	aberto	a	toda	a	comunidade	estudantil	da	UTAD,	isto	é,	a	qualquer	estudante	com	

matrícula	ativa	num	qualquer	curso	ministrado	pela	UTAD.	

b)		Os	concorrentes	individuais,	ou	equipas	de	concorrentes,	desde	que	cumpram	o	requisito	referido	

na	 alínea	 anterior,	adiante	 globalmente	 designados	como	 “concorrentes”,	 poderão	 apresentar	

mais	 do	 que	 uma	 proposta,	 englobando	 todos	 os	 logótipos	 e	 imagem,	 devendo	 nesse	 caso	

apresentá-las	como	candidaturas	autónomas.	

c)		 Os	concorrentes	são	responsáveis	pela	originalidade	dos	trabalhos	apresentados,	garantindo	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 

Os	trabalhos	apresentados	a	concurso	deverão	ser	constituídos	pelos	seguintes	elementos:	

a)		Memória	descritiva	do	trabalho,	constituída	por	um	texto	que	descreva	sucintamente	o	conceito	

desenvolvido	no	trabalho,	num	máximo	de	1000	caracteres.	



 

  2 de 4 

b)		Cada	proposta	deverá	ser	apresentada	(preferencialmente	em	suporte	rígido	–	cartonado	ou	K-

line)	 em	 formato	 A4	 (297x210mm),	 em	 orientação	 horizontal,	 obedecendo	 aos	 seguintes	

critérios:	

•	 uma	 prancha	 apresentará	 a	 identidade	 visual	 completa	 (logótipo)	 a	 cores	 fazendo	

referência	 aos	 códigos	 de	 cor	 PANTONE	 utilizados,	 com	 dimensões	 máximas	 de	

150x150mm;	

•	uma	prancha	apresentará	a	identidade	visual	completa	(logótipo)	a	preto	e	branco,	com	

dimensões	máximas	de	150x150mm;	

•	uma	prancha	deverá	considerar	a	aplicabilidade	a	preto	e	branco,	com	redução	à	dimensão	

máxima	de	30x30mm,	no	canto	superior	esquerdo	da	folha.		

c)		 A	identidade	visual	completa	(logótipo)	deverá	ser	apresentada	também	em	formato	digital	com	

as	seguintes	características	(imagem	JPG,	TIFF	e	EPS	(transparente)	de	alta	resolução).	

5. Identificação das propostas 

a)		A	identificação	das	propostas	deverá	ser	feita	através	de	um	código	alfanumérico,	a	escolher	pelo	

concorrente,	composto	por	5	caracteres	não	ordenados,	o	qual	deverá	constar	no	canto	inferior	

direito	dos	suportes	referido	nos	pontos	4.b)	e	c)	e	no	topo	da	memória	descritiva	referida	no	

ponto	4.a).	

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	 A4,	

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,	número	mecanográfico	de	 identificação	na	UTAD	e	endereço	de	correio	eletrónico,	

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	morada	indicada	abaixo,	ou	

enviado	por	correio	para:	
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DEBA	

A/C	Profa.	Carla	Gonçalves	

Quinta	de	Prados,	5000-801	Vila	Real	

e)		O	prazo	de	entrega	dos	trabalhos	termina	às	17	horas	do	dia	7	de	maio	de	2021,	sendo	aceites	as	

propostas	entregues	pessoalmente	até	esta	data	ou	enviadas	por	correio	prioritário	 registado	

com	aviso	de	receção	com	data	anterior	ou	igual.	

7. Avaliação das propostas 

a)	Os	trabalhos	serão	avaliados	por	um	Júri	de	5	elementos	constituído	para	o	efeito:	

• Artur	Cristóvão	

• Paula	Oliveira	

• Carla	Gonçalves	

• Raul	Morais	dos	Santos	

• Bebiana	Marques	

b)		Compete	ao	Júri	a	abertura	das	propostas	recebidas,	a	verificação	da	sua	conformidade	com	os	

requisitos	do	concurso,	a	avaliação	e	seleção	dos	3	melhores	trabalhos.	

c)		 A	metodologia	 de	 seleção	 dos	 trabalhos	 será	 determinada	pelo	 Júri,	 devendo	 ser	 levados	 em	

consideração	os	seguintes	critérios:	

1. Conceito	e	adequação	ao	tema;	

2. Criatividade;	

3. Respeito	pelas	boas	práticas	de	desenho	de	imagem	corporativa. 

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	 seriadas	 e	 será	

efetuada	a	aprovação	da	proposta	vencedora.	

f)		 Caso	se	entenda	que	nenhum	dos	trabalhos	apresentados	preenche	os	requisitos	mínimos	em	

função	dos	parâmetros	referidos	na	alínea	c),	o	Júri	reserva-se	ao	direito	de	não	atribuir	prémio.	

g)	Das	decisões	do	Júri	não	haverá	recurso	nem	reclamação.	

8. Prémios 

a)		Serão	oferecidos	aos	três	primeiros	classificados	os	seguintes	prémios:	
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1º	Prémio:	Prémio	monetário	no	valor	de	250,00	EURO;	

2º	Prémio:	Participação	em	Workshop	relacionado	com	a	alimentação	saudável	e	sustentável	

(2	pessoas);	

3º	Prémio:	Participação	em	Workshop	relacionado	com	a	alimentação	saudável	e	sustentável	

(1	pessoa).	

b)		Será	entregue	a	todos	os	concorrentes	um	certificado	de	participação	no	Concurso	de	Ideias.	

c)	Os	melhores	trabalhos	poderão	ser	selecionados	para	efeito	de	publicação	ou	apresentação	em	

exposições.	

9. Direitos de Propriedade 

a)		Ao	participar	no	concurso,	os	concorrentes	declaram	ceder	à	UTAD	os	direitos	de	propriedade	

dos	trabalhos	selecionados	e	aceitar	o	seu	uso	no	âmbito	referido	no	ponto	8.c).	

b)		Ao	trabalho	vencedor	será	dado	o	uso	que	a	UTAD	entender	conveniente.	

c)		 Findo	o	concurso,	as	propostas	não	vencedoras	serão	destruídas,	salvo	solicitação	em	contrário	

do	respetivo	concorrente.	

10. Publicação de resultados 

a)	 Os	 resultados	 do	 concurso	 serão	 publicados	 em	 31	 de	maio	 de	 2021,	 sendo	 os	 concorrentes	

informados	dos	 resultados	através	do	contacto	de	endereço	de	correio	eletrónico	 indicado	na	

proposta	(envelope	B).	

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	pelo	Vice-Reitor	para	a	Área	do	Planeamento	e	Internacionalização.	

Vila	Real,	5	de	abril	de	2021,	

	

	

Artur	Fernando	Arede	Correia	Cristóvão	

Vice-Reitor	para	a	Área	do	Planeamento	e	Internacionalização	
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