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                       REGULAMENTO DO CONCURSO:                         

                            CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO – “FARO  JOVEM” 

 

1 - Promotor 

O Juvfaro- Conselho Municipal de Juventude do Município de Faro, leva a efeito concurso para 

apresentação de propostas de logótipo sob o lema “Faro Jovem”, que identifique o dinamismo e a 

participação, não só dos membros do Juvfaro, mas de todos os jovens do Município de Faro, criando 

assim uma identidade que seja reconhecida em todas as atividades dos jovens, e com a qual estes se 

possam identificar. 

O Juvfaro é o órgão do Município de Faro ao qual compete pronunciar-se sobre todos os assuntos de 

interesse para o município, relacionados com a juventude.  

Foi criado com o objetivo de conhecer as necessidades, as motivações, as aspirações e as prioridades 

dos Jovens do Município de Faro e “dar-lhes voz”. 

Funciona como um espaço privilegiado de diálogo e análise dos problemas da juventude, visando a 

promoção de atividades/iniciativas de e para os jovens. 

Baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica com os vários membros e visa um 

planeamento estratégico da intervenção nos jovens, estimulando a sua participação na vida cívica, 

cultural e política. 

Pretende ainda proporcionar aos jovens do concelho os meios para o estudo e o debate sobre as 

diversas temáticas da área da juventude. 

O Juvfaro é constituído por representantes da autarquia, das associações juvenis e de grupos informais 

de jovens do Concelho de Faro, que têm participado ativamente no desenvolvimento de uma estratégia 

assente em 4 eixos estratégicos: Cidadania e Participação Juvenil; Emprego, Empreendedorismo e 

Formação; Desporto, Cultura e Lazer; Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

2- Disposições gerais 

Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo do Faro Jovem, o qual será utilizado em todos 

os materiais de divulgação das atividades e eventos desenvolvidos no âmbito da estratégia do Juvfaro, 

e será aplicado no desenvolvimento de projetos e iniciativas levados a efeito pelo Conselho Municipal 

de Juventude, como sejam páginas Web, produtos multimédia e outros suportes. 

3- Participantes 

a) O concurso é aberto aos estudantes das áreas artísticas (nomeadamente design gráfico, design de 

comunicação, artes visuais, multimédia, entre outras áreas conexas) e aos estudantes do ensino 

secundário, de estabelecimentos de ensino do concelho de Faro, aos designers profissionais e ao 

público em geral, residentes neste concelho. 

b) Não são permitidas equipas, os concorrentes deverão ser individuais e apresentar apenas uma 

proposta. 

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. 
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d) Compete aos autores de cada logótipo a responsabilidade derivada de plágio ou utilização indevida. 

Será eliminada da participação a concurso qualquer obra cuja autoria se venha a revelar fraudulenta. 

e) 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) Suporte principal da candidatura, constituída por impressão do logótipo, a cores, se for o caso, em 

papel A4 branco com orientação horizontal, com uma aplicação do logótipo, com dimensões máximas 

10cmx10xm, impressa ao centro, e uma aplicação reduzida, de dimensões máximas 3cmx3cm, 

impressa no canto superior esquerdo, a uma distância de 1cm das margens da folha. 

b) Versão “preto e branco” do suporte referido na alínea a), caso o logótipo proposto apresente uma ou 

mais cores ou tonalidades diferentes do “preto”. 

c) Facultivamente, versão em suporte digital dos elementos referidos em a) e b), em formato JPEG, PDF 

e vetorial. 

d) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva de forma sucinta o conceito 

desenvolvido, num máximo de 1500 carateres. 

e) Os concorrentes poderão associar um slogan ao logótipo (facultativo), considerando que o logótipo 

deverá poder utilizar-se sem o respetivo slogan. 

5- Identificação das propostas 

a) A identificação das propostas deverá ser feita através de um número, a escolher pelo concorrente, 

composto por 5 carateres não ordenados, o qual deverá constar no canto inferior direito dos suportes 

referidos nos pontos 4 a) e b) e no topo da memória descritiva referida no ponto 4 d). 

 
b) Os suportes referidos não deverão conter o nome ou assinatura do concorrente ou qualquer 

elemento que permita a identificação do seu autor. 

 

6 – Apresentação das propostas 

a) Os elementos referidos no ponto 4 deverão ser fechados em envelope A4 ou A3, identificado no seu 

exterior exclusivamente pela menção a “Concurso Criação de Logótipo Faro Jovem”. 

 

b) Nesse mesmo envelope, deverá estar outro envelope fechado (identificado com o número de 5 

carateres definido para os suportes – ponto 5a), com os dados de identificação do(a) concorrente, 

nomeadamente nome completo, residência, contacto telefónico, endereço eletrónico (se possível) e 

fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão. 

 

c) A proposta deverá ser entregue pessoalmente na morada abaixo indicada, ou remetida por correio 

para: 

 Divisão de Desporto e Juventude 

 Piscinas Municipais de Faro 

 Avenida Cidade Hayward 

8004-001 Faro 

 

d) O prazo de entrega dos trabalhos termina às 17 horas do dia 18 de abril de 2012, sendo aceites as 

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

aviso de receção com data anterior ou igual a 18 de abril de 2012. 
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e) Os trabalhos devem ser originais, nunca tendo sido publicados ou expostos anteriormente, e a 

participação no concurso implica a não utilização da proposta submetida a concurso para outros fins, 

sob pena de desclassificação. 

7- Avaliação das propostas 

a) As propostas serão avaliadas por um júri de 5 pessoas, constituído por dois membros do Juvfaro- 

Conselho Municipal de Juventude, um representante do município de Faro, um membro da Associação 

de Designers do Sul e um designer convidado. 

b) Compete ao júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das propostas 

com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e a sua seriação. 

c) O júri reserva-se ao direito da não aceitação das propostas que não respeitam as normas do 

presente regulamento. 

d) A metodologia de avaliação das propostas será determinada pelo júri, devendo ser levados em 

consideração os seguintes critérios: 

- Criatividade e adequação ao tema 

- Rigor na execução gráfica 

- Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais 

- Facilidade na redução/ampliação de formatos 

- Boa capacidade de reprodução gráfica 

e) Sem prejuízo da atribuição de prémios do concurso, caso nenhum dos trabalhos apresentados 

preencha requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o júri poderá aconselhar o Juvfaro no sentido 

de não adotar o trabalho vencedor como logótipo do Faro Jovem. 

 

8- Prémios 

a) Será atribuído o seguinte prémio: 

1.º classificado: “Cabaz cultural e desportivo”, composto por: um bilhete duplo para espetáculo de 

produção própria no Teatro Municipal de Faro; um bilhete semanal para a Semana Académica; um ano 

de entrada livre nas Piscinas Municipais de Faro- “cartão mensal”, no valor de €480; serviços 

disponíveis no Centro Náutico da Praia de Faro, no valor de €543 (inclui um curso de canoagem níveis 

I e II, um curso de windsurf, um curso de vela, um ano de entrada livre Centro Náutico); um ano de 

quotas pagas de associado ADS- Associação de Designers do Sul (e joia caso não seja associado); 

voucher no valor de €100 em workshops/atividades da ADS. 

b) Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de participação no mesmo. 

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

exposições ou iniciativas no âmbito do Juvfaro. 
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9- Direitos de propriedade 

a) Ao participarem no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Juvfaro 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 o Conselho Municipal de Juventude entender 

conveniente, tornando-se este órgão proprietário do referido trabalho. 

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- Responsabilidade 

Os organizadores não serão responsáveis pela anulação, pelo adiamento ou qualquer alteração do 

concurso resultante de fatores imprevisíveis, nem serão responsabilizados por qualquer roubo, perda, 

atraso ou dano verificado durante o transporte dos trabalhos. 

10- Publicação de resultados 

a) O trabalho vencedor será divulgado no dia 28 de abril de 2012, durante o evento “Faro Jovem”, no 

Largo D. Afonso III. 

b) Os resultados do concurso serão publicados em 30 de abril de 2012, data a partir da qual estarão 

disponíveis online, no site www.cm-faro.pt. 

c) O concorrente premiado será informado dos resultados através de contacto telefónico e por carta 

registada para a morada indicada na proposta, caso não se encontre presente no evento de dia 28 de 

abril. 

11- Disposições finais 

Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão 

esclarecidas e resolvidas pelo Conselho Municipal de Juventude do Município de Faro. 

 


