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REGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTO    DO CONCURSODO CONCURSODO CONCURSODO CONCURSO    
 
ENTIDADE PROMOTORAENTIDADE PROMOTORAENTIDADE PROMOTORAENTIDADE PROMOTORA    
O Alto Relevo – Clube de Montanhismo (ARCM) leva a efeito um 
concurso para a criação ou melhoramento do logótipo 
existente. O mesmo deverá constituir um símbolo representativo 
da filosofia do clube, nomeadamente no que concerne à prática 
de atividades de montanha e à protecção do património 
histórico e ambiental.  
 
DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS    
Este concurso tem como objectivo seleccionar um logótipo a 
ser utilizado em toda a imagem gráfica da associação. Nos 
documentos administrativos, formulários, materiais de 
divulgação, página internet entre outros, relacionados com 
atividades de montanha e protecção do património histórico e 
ambiental. 
As propostas apresentadas poderão propor a alteração 
completa do logótipo existente ou simplesmente o seu 
melhoramento gráfico. A menção “Alto Relevo” deverá constar 
do mesmo. 
 
PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    
O concurso é aberto a sócios do ARCM, amigos, simpatizantes 
e público em geral, que disponham ou não de 
conhecimento/experiência na realização de trabalhos gráficos.  
Cada concorrente pode apresentar no máximo duas propostas 
de logótipo.  
Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos 
trabalhos apresentados, garantindo a sua exclusiva autoria e 
assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações 
de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos 
conexos. 
O concorrente premiado será convidado a colaborar na 
execução do manual de normas gráficas, do qual fará parte o 
logótipo seleccionado e, sobre o qual a entidade promotora 
passará a reger a sua imagem.  
Todas as propostas apresentadas a concurso, mesmo que não 
sejam premiadas, passarão a pertencer ao ARCM e expostas 
temporariamente na página Web do clube, devidamente 
identificadas. 
Será entregue presencialmente a todos os concorrentes 
admitidos a concurso, um diploma de participação, na data de 
publicação dos resultados. 
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer 
e aceitar todas as normas constantes no presente regulamento 
de concurso. 
 
CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTASCARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTASCARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTASCARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS    
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos 
pelos seguintes elementos (por cada proposta): 
1) Impressão do logótipo, a “cores”, em papel A4 branco com 
orientação vertical, com uma aplicação do logótipo, com 
dimensões máximas (6 X 6cm) e uma aplicação reduzida de 
dimensões máximas (2 X 2cm), impressas no centro do eixo 
vertical da folha; 
2) Impressão do logótipo, a “preto e branco”, em papel A4 
branco com orientação vertical, com uma aplicação do logótipo, 
com dimensões máximas (6 X 6cm) e uma aplicação reduzida 
de dimensões máximas (2 X 2cm), impressas no centro do eixo 
vertical da folha; 
3) Suporte digital fornecido em CD/DVD com o ficheiro em 
formato vectorial e PDF de tamanho A4 e respectiva versão em 
formato PNG com fundo transparente; 
4) Memória descritiva do trabalho constituída por texto que 
descreva sucintamente as linhas orientadores/inspirações da 
criação do logótipo, de que forma se considera que o logótipo 
irá representar as actividades de montanha e protecção do 
património histórico e ambiental e, por último, de que forma 
poderá ser incluído em vários suportes (vestuário, cartazes, 
economato, etc.). 
 
    

ENVIO DAS PROPOSTASENVIO DAS PROPOSTASENVIO DAS PROPOSTASENVIO DAS PROPOSTAS    
Os elementos referidos nas características das propostas, 
deverão ser acondicionados e fechados em envelope A4 
branco normalizado identificados no seu exterior 
exclusivamente pela menção a “Concurso logótipo ARCM”. 
Os dados de identificação do concorrente, nomeadamente o 
nome, contacto telefónico e endereço de correio electrónico (se 
possível), deverão ser colocados em envelope fechado não 
identificado, dentro do envelope da proposta. 
O primeiro envelope (externo) deverá ser fechado e entregue 
em mão na seguinte morada: Rua Sousa Paupério, 108, 4440-
697 VALONGO, ou na sede do clube ou centro de interpretação 
ambiental, entre as 21:30 e 24:00, todas as quinta-feira. 
O logótipo não deverá conter o nome ou assinatura do 
concorrente ou qualquer outro elemento que permita a 
identificação do autor. 
O prazo de recepção das propostas termina no dia 21 de 
Fevereiro de 2013. 
Uma vez entregues os originais, considera-se que os 
concorrentes conhecem e aceitam todas as cláusulas do 
presente regulamento. 
 
AVALIAÇÃO DAS PROPOSTASAVALIAÇÃO DAS PROPOSTASAVALIAÇÃO DAS PROPOSTASAVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS    
As propostas serão avaliadas por um júri de três pessoas 
nomeadamente: 
− Presidente da direcção do ARCM; 
− Designer nomeado pelo ARCM; 
− 1 elemento da direcção do ARCM; 

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 
numeração.  
A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será 
determinada pelo júri, sendo que a avaliação terá em 
consideração os seguintes critérios de ponderação: 
− Criatividade, qualidade e adequação na identificação: 40% 
− Boa capacidade de reprodução gráfica: 30% 
− Legibilidade, visibilidade e boa adequação a vários 
suportes: 20% 

− Contemporaneidade e dinamismo: 10% 
Os prémios do concurso serão atribuídos na sequência da 
graduação efectuada pelo júri. 
Compete ao júri excluir as propostas que não se encontrem em 
conformidade com o regulamento do concurso. 
Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha requisitos 
mínimos de qualidade ou de usabilidade, o júri reserva-se no 
direito de não atribuir prémio. 
Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação. 
 
PRÉMIOSPRÉMIOSPRÉMIOSPRÉMIOS    
Serão atribuídos os seguintes prémios: 
− 1º CLASSIFICADO – 6 anos de cotas pagas no ARCM. 
− 2º CLASSIFICADO – 3 anos de cotas pagas no ARCM. 

Caso o logótipo premiado, não pertença a um sócio do ARCM, 
este será admitido como sócio e atribuído o respectivo premio. 
 
DIREITOSDIREITOSDIREITOSDIREITOS    
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao 
ARCM os direitos de utilização dos trabalhos seleccionados e 
aceitar o seu uso no âmbito referido nas disposições gerais. 
 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICAÇÃO DO RESULTADOPUBLICAÇÃO DO RESULTADO    
Os resultados do concurso e consequente entrega de prémios 
será realizado no dia 7 de Março, na sede do ARCM, entre as 
21:30 e as 24:00. 
 
DÚVIDASDÚVIDASDÚVIDASDÚVIDAS    
As dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail para 
geral@altorelevo.org 
 
DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS    
Na presença de omissões a decisão do júri será magnânima.  
 


