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Regulamento 
 

1. Promotor 
O Grupo de Biodiversidade dos Açores (www.gba.uac.pt) está a remodelar o  
Portal da Biodiversidade dos Açores (http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/)  
e pretende um logótipo para a nova página.  
 
2. Disposições Gerais 
Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo do novo Portal da 
Biodiversidade dos Açores. Esse será usado na página web, documentos 
administrativos, formulários e materiais de divulgação ou outros relacionados com o 
Portal da Biodiversidade dos Açores. 
 
3. Participantes 
a) O concurso é aberto a todos os interessados a nível nacional e internacional. 
 
b) Os concorrentes deverão ser individuais e poderão apresentar no máximo duas 
propostas, 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 
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes 
elementos: 
 
a) Logótipo do Portal da Biodiversidade dos Açores em 3 formatos: 
 

 JPEG a 72dpi com 1000x1000 pixeis  

 TIFF a 300dpi com 1000x1000 pixeis  

 Formato vectorial original e fontes de texto associadas: PSD, AI, CDR, XCF, 

etc 

 
b) Logótipo em versão “preto e branco” dos suportes referidos no ponto a), caso o 
logótipo proposto apresente uma ou mais cores ou tonalidades diferentes de “preto”. 
 
c) Memória descritiva do trabalho, em pdf, constituída por um texto que descreva 
sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, num máximo de 1000 caracteres. 
 
 
5. Envio das propostas 
a) Os elementos referidos no ponto 4. deverão ser enviados por email para 
efmendonca@uac.pt,  com pedido de recibo de entrega e de leitura da mensagem.  
 
b) Os dados de identificação do concorrente, nomeadamente o seu nome, morada, 
contacto telefónico e scan do documento de identificação deverão constar da 
mensagem email que acompanha os elementos da proposta referidos no ponto 4. 
 



c) O prazo de entrega das propostas termina às 00:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 
2015, hora dos Açores.  
 
7. Avaliação das propostas 
 
a) Os trabalhos serão avaliados por um Júri de 5 pessoas, constituído para o efeito, do 
Grupo da Biodiversidade dos Açores. 
 
b) Compete ao Júri a verificação da conformidade das propostas com os requisitos do 
concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e sua seriação. 
 
c) A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo Júri, 
devendo ser levados em consideração os seguintes critérios: 
 
- Criatividade e qualidade 
 
- Adequação à temática 
 
- Facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades do Portal da Biodiversidade 
dos Açores. 
 
d) Na sequência da seriação efetuada pelo Júri será atribuído um prémio à proposta 
vencedora do concurso, de cento e cinquenta euros (com a emissão obrigatória de 
fatura). 
 
e) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com 
o regulamento do concurso. 
 
f) Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha os requisitos mínimos de 
qualidade, adequabilidade e usabilidade, o Júri poderá não premiar e adotar qualquer 
das propostas enviadas, como logótipo oficial do Portal da Biodiversidade dos Açores. 
 
g) Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação. 
 
8. Prémio 
 
a) Será atribuído o seguinte prémio: 
 
            1º Classificado: prémio monetário no valor de 150 euros. 
 
            
b) Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de 
participação no mesmo. 
 
 
9. Direitos de Propriedade 
 
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Grupo da 
Biodiversidade dos Açores os direitos de propriedade do trabalho selecionado. 
 
 
10. Publicação de resultados 
 
a) Os resultados do concurso serão publicados em 28 de Fevereiro de 2015, data a 
partir da qual estarão disponíveis online, nos seguintes endereços: 



 
http://www.gba.uac.pt/noticias/ e na página do Facebook do “Azorean Biodiversity Group” 

 
b) O concorrente premiado será informado do resultado através de contacto telefónico 
e por email para o endereço indicado na proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


