
 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

LOGOTIPO DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE LISBOA 
 
 

 Este concurso tem como objetivo selecionar o logótipo da Associação de Surdos de Lisboa, o 

qual será utilizado nos seus documentos administrativos, formulários e materiais de divulgação, 

e será aplicado no desenvolvimento dos projetos e iniciativas levadas a efeito no âmbito da 

ASL, como sejam páginas web, produtos multimédia e outros suportes. 

1.       Participantes 

a)       O concurso é aberto aos sócios da Associação de Surdos de Lisboa. 

b)       Os concorrentes individuais, ou equipas de concorrentes, adiante globalmente designados 

como “concorrentes”, poderão apresentar mais do que 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. 

2.       Características das propostas 

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

a)       Suporte principal da candidatura, constituída por impressão do Logótipo “ Associação de 

Surdos de Lisboa”, a cores ou a preto e branco - se for o caso, em papel A4 branco com 

orientação horizontal, montado em suporte rígido (cartonado ou k-line), com uma aplicação do 

logótipo, com dimensões máximas 18cm x 18cm, impressa ao centro, e uma aplicação 

reduzida, de dimensões máximas 2cm x 2cm, impressa no canto superior esquerdo, a uma 

distância de  1cm das margens da folha 

b)       Versão “preto e branco” do suporte referido no ponto a), caso o logótipo proposto 

apresente uma ou mais cores ou tonalidades diferentes de “preto”. 

c)       Facultativamente, versão em suporte digital dos elementos referidos em a) e b), de 

preferência em programa Adobe Ilustrador ou Adobe Photoshop. 

d)       Registo de marca não autorizado. 

3.       Identificação das propostas 

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

elemento que permita a identificação do seu autor. 

4.       Envio das propostas 

a) Os dados de identificação do concorrente, nomeadamente o seu nome, morada, contacto 

telefónico, endereço de correio eletrónico (se possível), fotocópia do bilhete de identidade, 

deverão ser enviados por via email. 

b) Os elementos referidos no ponto 3. deverão ser enviados por via email para: 

assurdoslisboa@gmail.com 



c) O prazo de entrega dos trabalhos termina às 00 horas do dia 5 de Janeiro de 2012, sendo 

aceites as propostas entregues pessoalmente até esta data  

5.       Avaliação das propostas 

a) Os trabalhos serão avaliados por um Júri de 3 pessoas, constituído para o efeito pela 

Associação de Surdos de Lisboa. 

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 sua seriação. 

c) A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo Júri, devendo 

ser levados em consideração os seus critérios. 

e) Exige - se presença dos candidatos no dia 12 de Janeiro de 2012, num local e data a 

designar. A falta de comparência deve se informar a Associação de Surdos de Lisboa. 

 6.       Prémios 

a) Não serão atribuídos prémios mas um certificado de vencedor. 

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

mesmo. 

7.       Direitos de Propriedade 

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

dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso na Associação de Surdos de Lisboa. 

b) Ao trabalho vencedor, caso seja adotado como logótipo da Associação de Surdos de Lisboa, 

será dado o uso que a Associação de Surdos de Lisboa entender conveniente. 

8.   Disposições finais 

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

esclarecidas e resolvidas pela Associação de Surdos de Lisboa. 

          

           

 


