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Concurso 

para criação do logótipo 

do Agrupamento de Escolas de Vagos 

 
1. Objetivo 

a) A criação deste concurso tem como objetivo a criação do logótipo institucional do Agrupamento de 
Escolas de Vagos. 

b) O logótipo deve incluir a designação “Agrupamento de Escolas de Vagos” e incluir um elemento 
gráfico (desenho) que identifique a instituição e transmita sobre ela uma ideia moderna. 

 

2. Âmbito 

Neste concurso, poderão participar os atuais alunos do Agrupamento de Escolas de Vagos. 

 

3. Duração 

a) O concurso inicia-se a 05 de outubro e termina a 05 de novembro, às 24h. 

b) Os trabalhos enviados/entregues depois desta data não serão considerados válidos. 

 

4. Apresentação do trabalho 

a) A proposta do logótipo deve ser apresentada em desenho vetorial e em jpeg. 

b) A proposta do logótipo também pode ser apresentada em desenho realizado à mão, em folha de 
formato A4 ou A3. 

c) Deve ser acompanhada de uma memória descritiva com um máximo de 30 linhas, escritas em 
carateres de imprensa, tamanho 12, ou de um vídeo explicativo com duração máxima de 3 minutos. 

d) Cada candidato pode apresentar três propostas de logótipo. 

 

5. Apresentação da candidatura 

Os projetos devem ser entregues, incluindo a ficha de inscrição e a memória descritiva/vídeo 
explicativo:  

a) Por correio eletrónico (euclides.grine@aevagos.edu.pt). 

b) Presencialmente, na Biblioteca da Escola Secundária, entre as 08h30 e as 17h00, de segunda a sexta. 

mailto:euclides.grine@aevagos.edu.pt
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c) Por correio, para a seguinte morada: 

 
Agrupamento de Escolas de Vagos 
Biblioteca da Escola Secundária 
Avenida P.e Alírio de Mello, s/n 
Vagos 
3840-404 Vagos 
PORTUGAL  

 

6. Júri do concurso  

a) O júri será composto pelo senhor diretor, professor Hugo Martinho, por um professor de Educação 
Visual, por um representante dos pais e encarregados de educação, por um representante dos alunos e 
por um representante do pessoal não docente, sendo os três últimos designados de entre os que 
compõem o conselho geral transitório. 

b) Nenhum dos elementos acima citados poderá fazer parte do júri se tiver um familiar a participar no 
concurso. 

c) A resolução de casos de incompatibilidades como os descritos na alínea b) é da competência dos 
professores bibliotecários do Agrupamento, organizadores deste concurso. 

d) Caberá ao júri definir os critérios a adotar na avaliação dos trabalhos nos moldes definidos no artigo 
1. 

e) O júri poderá não escolher nenhum dos trabalhos apresentados se considerar que não vão ao 
encontro ao expresso no artigo 1. 

f) Da decisão do júri não cabe recurso. 

g) Os resultados serão divulgados no dia 10 de novembro. 

 

7. Trabalho premiado 

a) O júri reserva-se o direito de não aceitar os trabalhos a concurso se considerar que estes não vão ao 
encontro das condições referidas nos pontos anteriores; 

b) Os trabalhos a concurso não serão devolvidos. 

c) Apenas um trabalho será premiado. 

d) O prémio a atribuir consistirá num tablet. 

e) O júri poderá não atribuir nenhum prémio se entender que os trabalhos não o justificam. 

 

8. Direitos de autor 

a) O autor da obra deverá ceder todos os direitos que tem sobre a mesma. 

b) Apenas o trabalho vencedor será utilizado pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, em vários 
formatos, suportes e materiais. 

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, bem como direitos de propriedade industrial. 
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9. Disposições finais 

a) A participação no concurso implica a aceitação integral deste regulamento. 

b) A participação só é válida se for entregue a ficha de inscrição e a memória descritiva/vídeo explicativo 
juntamente com os trabalhos. 

c) Após o anúncio dos resultados, todos os trabalhos serão temporariamente expostos na escola-sede 
do Agrupamento em espaço a definir para o efeito. 

d) Este regulamento e toda a restante documentação necessária à formalização da candidatura estarão 
disponíveis na página Web do Agrupamento de Escolas de Vagos. 

 

Nota: o presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior 
relacionados com a evolução e logística do mesmo. 

__________ 

Fontes: regulamento elaborado com base em elementos recolhidos em documentos similares de outras 
instituições de ensino público secundário e superior. 


