
Criar um logótipo representativo da “Igualdade e a Não Discriminação”, 
no âmbito da implementação do Plano Municipal para a Igualdade de 
Género e Não Discriminação do Município de Proença-a-Nova

Qual o 
objetivo?

Quem pode 
participar?

Ser alusivo à temática e obedecer a critérios de: Criatividade e 
originalidade; Adequação ao tema; Legibilidade e boa capacidade de 
reprodução gráfica. Formato pdf. ou png. ou jpeg. Tamanho logótipo: 
altura 10 cm e largura 10 cm. 

Quais os 
critérios?

Alunos do 3º Ciclo (7º, 8º, 9º anos), 

Secundário (10º, 11º e 12º anos) e Ensino 

Profissional do AE Proença-a-Nova

Quais os 
prémios?

1º 

Smartwatch 2º 

Smartband
3º 

Headphones

C O N C U R S O  L O G Ó T I P O

Envia o Logótipo + Nome, Ano, Turma, Sinopse para o

email: piicie.pan@gmail.com até dia 31/01/2023 às 23:59h

Consulta as regras 
de participação aqui:

Como participar?



 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PARA LOGÓTIPO DO PLANO MUNICIPAL PARA A 
IGUALDADE DE GÉNERO E NÃO DISCRIMINAÇÃO  

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

O Município de Proença-a-Nova, em parceria com o Agrupamento de Escolas, está a promover 
a Semana Municipal pela Igualdade. De forma a trabalhar esta temática na escola, estamos a 
promover o lançamento do concurso para criação de um logótipo sobre a temática. As regras 
para a participação estão apresentadas abaixo.  

QUAL O OBJETIVO DO CONCURSO? 
O concurso consiste na criação de um logótipo representativo da “Igualdade e a Não 
Discriminação”, no âmbito da implementação do Plano Municipal para a Igualdade de Género 
e Não Discriminação do Município de Proença-a-Nova.  
De realçar que a temática da “Igualdade” discutida neste documento é abrangente, ou seja, 
consubstancia outros temas relacionados, como Direitos das Mulheres, a Violência Doméstica, 
a Igualdade Salarial, o Combate à Pobreza, o Acolhimento de Migrantes, a Inclusão de Pessoas 
com Deficiência e Incapacidade, a Igualdade de Oportunidades, Sustentabilidade Social, entre 
outras. O documento pode ser consultado no portal do Município de Proença-a-Nova em 
www.cm-proencanova.pt.  
 

 COMO DEVE SER O LOGÓTIPO? 
O logótipo deverá ser alusivo à temática da “Igualdade de Género e Não Discriminação”, 
transmitindo de forma clara e consistente a mensagem. 
O logótipo deverá ser criativo e original, transmitindo uma ideia forte e impactante sobre a 
temática, pois será usado para identificar este projeto no concelho ao longo dos próximos anos.    
A proposta de logótipo deverá ser acompanhada por uma sinopse, ou seja, um breve texto a 
explicar a ideia e a motivação para a sua apresentação.  
O logótipo deverá ter clareza para facilitar a sua impressão/digitalização. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR? 
O concurso destina-se aos alunos do 3º Ciclo (7º, 8º, 9º anos), Secundário (10º, 11º e 12º anos) 
e Ensino Profissional inscritos no Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova. 

QUAIS AS REGRAS? 

• Cada concorrente poderá apresentar apenas uma proposta, em nome individual. Não são 
aceites propostas em grupo. 

• 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.  

• O logótipo deverá ser original e obedecer a critérios de: Criatividade e originalidade; 
Adequação ao tema; Legibilidade e boa capacidade de reprodução gráfica.  

• Os concorrentes premiados aceitam a transmissão dos direitos de autor referentes à sua 
proposta. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o 
presente regulamento em todos os seus termos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

COMO CONCORRER? (prazo alterado de 02/12/2022 para 31/01/2023) 
Os trabalhos deverão ser enviados até às 23 horas e 59 minutos, do dia 31 de janeiro de 2023, 
para o seguinte e-mail: piicie.pan@gmail.com 
O logótipo deve ser apresentado em formato pdf. ou png. ou jpeg. Tamanho recomendado do 
logótipo: altura 10 cm e largura 10 cm.   
No e-mail deve constar obrigatoriamente a seguinte informação: Nome, Ano, Turma, Sinopse. 
Os trabalhos deverão respeitar as regras do presente concurso, sob pena de não serem 
considerados elegíveis. 
 

QUEM É O JÚRI? 
As propostas serão avaliadas por um Júri, constituído por:  

• Representante da Equipa para a Igualdade na Vida Local; 

• Representante da Direção do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova; 

• Representante dos Professores de Educação Visual;  

• Representante do Gabinete de Comunicação do Município. 
Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos do concurso e a avaliação dos trabalhos aceites.  
 

QUAIS OS CRITÉRIOS? 
A pontuação dos trabalhos (escala 0 a 20 pontos) será determinada pelo Júri, sendo que a 
mesma terá em consideração os seguintes critérios e ponderações:  

• Criatividade e originalidade: 40%  
• Adequação ao tema: 40% 
• Legibilidade e boa capacidade de reprodução gráfica: 20% 

 

QUAIS OS PRÉMIOS? 
No seguimento da atribuição da classificação pelo Júri, esta será ordenada por ordem 
decrescente. Serão atribuídos prémios de concurso aos 1º, 2º e 3º classificados. Haverá um 
prémio de participação para todos os concorrentes.  

Prémios: 
1º classificado: Smartwatch 
 

2º classificado: Smartband 3º classificado: Headphones 

 
 
 
 
 
 
 

  

Em caso de empate, caberá ao Júri decidir sobre o mesmo. Compete ao Júri excluir as propostas 
que não se encontrem em conformidade com o regulamento do concurso. 
 

QUANDO SERÃO PUBLICADOS OS RESULTADOS? 
Os resultados do concurso serão publicados no site do Município e do Agrupamento de Escolas 
até ao dia 28 de fevereiro de 2023. Os concorrentes premiados serão informados dos resultados 
através de e-mail.  
Qualquer dúvida, envia e-mail para piicie.pan@gmail.com ou fala com o teu Diretor Turma. 


