Concurso de Ideias
Criação de Slogan/Imagem do Concelho do Marco de Canaveses

Nota Introdutória

O Concelho do Marco de Canaveses distingue-se pelo seu valioso património, enriquecido
por uma localização geográfica privilegiada onde o rio e a montanha se fundem, criando paisagens
de uma beleza exuberante.
Honrando as suas tradições, a linha do tempo revela as suas raízes milenares na cidade
romana de Tongóbriga, e laivos de modernidade, onde pontifica a Igreja de Santa Maria, expoente
da arquitectura religiosa contemporânea.
E mais: na arte do românico, na sumptuosidade do barroco, nos saberes e sabores
seculares, artesanato e etnografia, revela-se um Concelho com um património histórico notável,
mas com os olhos no futuro, ciente das suas potencialidades.
Pretende-se com o presente Concurso de Ideias e nos termos do respectivo Regulamento
criar uma “imagem força” e assinatura promocional do Concelho do Marco de Canaveses que
constitua um registo representativo da sua identidade e singularidade, tomando como referência os
“marcos” de ontem, de hoje e do futuro.
A entrega dos trabalhos decorre até ao dia 20 de Fevereiro de 2015 e o Regulamento
pode ser obtido em: www.cm-marco-canaveses.pt ou através do mail info@cm-marcocanaveses.pt.

Concurso de Ideias
Criação de Slogan/Imagem do Concelho do Marco de Canaveses
Regulamento
Artigo 1º
(Objeto)
1. O presente Concurso de ideias visa a criação de “slogan/imagem” alusivo ao Marco de Canaveses,
o qual deve caraterizar o Concelho e constituir um símbolo representativo da sua identidade e
singularidade, tomando como referência a sua história, situação geográfica e potencialidades.
Artigo 2º
(Concorrentes)
1. O Concurso destina-se a pessoas singulares ou coletivas.
2. Cada concorrente pode apresentar até um máximo de 2 (dois) trabalhos, que têm de ser
entregues separadamente.
3. A participação no Concurso implica a aceitação das normas do presente Regulamento.
Artigo 3º
(Slogan/Imagem)
1. O trabalho tem de ser inédito e criativo, sendo o concorrente responsável pela sua originalidade e
autoria no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos.
2. O slogan/imagem deve mencionar, obrigatoriamente: Marco de Canaveses.
3. O slogan/imagem não pode ultrapassar 25 caracteres.
4. O slogan/imagem deve ser elaborado e entregue em formato vetorial (*.eps), em suporte digital
(jpg, gif,tiff) e em suporte papel.
5. O slogan/imagem deve ser realizado no sistema de cores CMYK.
6. O slogan/imagem deverá ser apresentado nos seguintes formatos: versão policromática, escala
de cinzas, monocromática, a positivo, a negativo, pantone e não deve estar protegido para edição.
7. Deverão ser apresentadas versões alternativas ao slogan/imagem e deverão ser efetuados
estudos de comportamento da imagem: aplicação sobre fundos e área de proteção.
Caso necessário, o vencedor poderá ter de reunir com o Gabinete de Comunicação e Imagem do
Município para adaptação do slogan/imagem, aos diferentes suportes e elementos de comunicação.
Artigo 4º
(Entrega dos trabalhos)
1. Os trabalhos devem ser entregues em suporte digital e papel (impressão em formato A4),
respeitando o exposto no artigo anterior.
2. Os trabalhos são entregues em envelope A4 fechado, sem qualquer identificação visível do
concorrente, no exterior do qual se menciona apenas Concurso de Ideias – “Criação de
slogan/imagem do Concelho do Marco de Canaveses”, contendo:
a) As várias versões do slogan/imagem, conforme disposto no artº 3º;
b) Uma memória descritiva e justificativa, constituída por um texto que descreva sucintamente a

sua criação;
c) Um envelope fechado (sigiloso), sem qualquer identificação exterior, contendo a identificação
do(s)/a(s) autor(es)/a(s), morada completa, endereço de correio eletrónico e contato telefónico;
d) As declarações constantes no Anexo I.
3. Os trabalhos devem ser entregues por correio ou pessoalmente na Câmara Municipal do Marco
de Canaveses, sita no Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses, até às 17h00 do dia
20 de Fevereiro de 2015, sob pena de exclusão do Concurso.
4. A figuração nos suportes de qualquer marca, assinatura, rubrica ou qualquer elemento que leve à
identificação do concorrente constitui motivo de exclusão do presente Concurso.
Artigo 5º
(Júri)
1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um Júri, a designar pela Câmara Municipal do
Marco de Canaveses.
2. O Concurso é interdito a qualquer elemento do Júri, bem como aos seus familiares diretos.
3. O anonimato dos concorrentes só será levantado após a classificação final.
4. Os membros do Júri ficam obrigados ao sigilo.
5. Compete ao Júri:
a) Verificar se os trabalhos apresentados respeitam todas as normas do Concurso;
b) Proceder à avaliação e seleção dos trabalhos apresentados a Concurso.
Artigo 6º
(Critérios de Avaliação dos trabalhos)
1. Os trabalhos são avaliados pelo Júri, de acordo com os seguintes critérios:
a) Adequação da imagem ao objeto do Concurso -AI (20%);
b) Criatividade - C (30%);
c) Imagem - I (30%);
d) Enquadramento temático - ET (20%).
2. A classificação final de cada trabalho será obtida através da seguinte fórmula:
AI x 0,20 + C x 0,30 + I x 0,30 + ET x 0,20
3. Em caso de empate o Presidente do Júri dispõe de voto de qualidade.
4. O Júri pode decidir não escolher um slogan/imagem vencedor caso, justificadamente, considere
que nenhum trabalho tem mérito suficiente ou que nenhum se adequa ao pretendido.
5. Das decisões do Júri não há lugar a recurso nem reclamação.
Artigo 7º
(Prémio)
1. O autor(es) do trabalho vencedor, receberá um prémio monetário, no valor de € 1000 € (mil
euros).
2.O Município promoverá a publicitação do trabalho vencedor e respetivo autor(es) nos diversos
meios de comunicação do Município.
3. A proposta vencedora será adoptada como slogan/imagem promocional do Concelho do Marco
de Canaveses.
4. Será entregue a todos os concorrentes admitidos a Concurso um diploma de participação.
5. O Júri pode atribuir menções honrosas, se assim o entender adequado.

Artigo 8º
(Direitos de propriedade)
1. O concorrente premiado aceita a transmissão total dos direitos de autor referentes ao seu
trabalho, passando a ser propriedade do Município do Marco de Canaveses.
2. A entidade proprietária reserva-se ao direito de o utilizar sob a forma e para o efeito que lhe
aprouver.
3. O Júri, poderá sugerir alterações ao trabalho vencedor, desde que tenha o aval do(s) autore(s).
4. Os restantes trabalhos a Concurso são propriedade do(s) seu(s) autor(es) e podem ser levantados
na morada indicada no art.º 4º do presente Regulamento, após a divulgação do trabalho vencedor.
Artigo 9º
(Casos omissos)
1.Os casos omissos ou dúvidas são resolvidos pelo Júri.
Marco de Canaveses, 30 de Outubro de 2014

ANEXO I

DECLARAÇÃO

(Nome completo) …......................................................., portador do B.I/CC n.º …........., emitido em
…./..../....., pelo Arquivo de Identificação de …...........................válido até …/.../...., contribuinte
fiscal nº …............., residente em …............................, declara conhecer e aceitar o Regulamento do
Concurso de Ideias – “Criação de slogan/imagem do Concelho do Marco de
Canaveses, promovido pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS

(Nome completo) …......................................................., portador do B.I/CC n.º …........., emitido em
…./..../....., pelo Arquivo de Identificação de …............................/, válido até …/.../...., contribuinte
fiscal nº …............., residente em …............................, declara que, caso o seu trabalho seja
vencedor, cede todos os seus direitos de utilização do slogan/imagem do Concelho do Marco
de Canaveses, de acordo com o Regulamento do Concurso, promovido pela Câmara Municipal do
Marco de Canaveses.

Marco de Canaveses___ de ____________ de 2015

___________________________________
(Assinatura)

