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1.	INTENÇÃO	DO	CONCURSO		

O	 concurso	 visa	 a	 criação	 de	 uma	 identidade	 visual	 que	 identifique	 o	 «Fórum	 Economia	
Circular	do	Alentejo	(FECA)».	

2.	OBJECTIVOS	ESPECÍFICOS	DO	CONCURSO		

O	 presente	 concurso	 tem	 por	 objectivo	 criar	 uma	 imagem/símbolo/logótipo/linha	 gráfica	
(design	 de	 marca	 gráfica	 o	 qual	 deve	 caracterizar	 o	 Fórum	 e	 constituir	 um	 símbolo	
representativo	 da	 sua	 identidade	 e	 singularidade)	 para	 o	 Fórum	 da	 Economia	 Circular	 do	
Alentejo	—	FECA.	

A	 imagem	 gráfica	 deverá	 ser	 de	 fácil	 apreensão	 e	 leitura,	 definida	 num	manual	 de	 normas	
gráficas	e	com	a	versatilidade	necessária	para	aplicação	em	diferentes	suportes:	

• Correspondência	 institucional	 (papel	 de	 carta	 A4,	 envelope	 DL,	 cartões	 de	 visita	
(85mmX55mm)	e	outras	aplicações	habituais;	

• Slides	(diferentes	layouts	em	formato	4:3	e	16:9);	

• Material	promocional	(banners,	cartazes,	flyers,	entre	outros);	

• Websites,	redes	digitais,	entre	outros	

3.	ELEMENTOS	A	CONTER	NO	SÍMBOLO/LOGÓTIPO		

A	 imagem	 tem	 de	 ser	 inédita	 e	 criativa,	 sendo	 o(s)	 concorrente(s)	 responsável	 pela	 sua	
originalidade	e	autoria	no	que	diz	respeito	a	direitos	de	autor	e	direitos	conexos.	
A	imagem	a	concurso	tem	que	conter	os	seguintes	elementos:	

• Acrónimo:	FECA;	

• Designação	completa:	Fórum	da	Economia	Circular	do	Alentejo.	

4.	DESTINATÁRIOS		

• O	 concurso	 destina-se	 a	 todos	 os	 alunos	 dos	 estabelecimentos	 de	 ensino	 profissional	 e	
superior	do	Alentejo;	

• Os	concorrentes	poderão	candidatar-se	em	nome	individual	ou	em	grupo; 

• Cada	 concorrente	 pode	 apresentar	 apenas	 uma	 proposta	 a	 concurso	 ou	 ter	 até	 um	
máximo	de	três	propostas 

5.	ELEMENTOS	A	APRESENTAR	A	CONCURSO		

As	propostas	apresentadas	a	concurso	deverão	ser	constituídas	pelos	seguintes	elementos:	

• Manual	de	normas	gráficas	impresso,	incluindo	as	aplicações	
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• Suporte	digital	com	as	versões	do	símbolo/logótipo	em	formato	EPS,	incluindo:	

(a) Logótipo	(	a	cores	se	for	o	caso)	

(b) Logótipo	de	tamanho	reduzido	(tamanho	de	referência:	5x5cm	

(c) Proposta	para	inserção	do	logótipo	em	slides	(opcional)	

(d) Proposta	para	inserção	do	logótipo	numa	tela	de	grande	formato	(opcional)	

6.	APRESENTAÇÃO	DA	ENTIDADE		

Fórum	da	Economia	Circular	do	Alentejo	

Enquadramento:	

A	 escassez	 de	 recursos,	 o	 abastecimento	 instável	 de	 matérias-primas,	 a	 degradação	 do	
ambiente	 com	 repercussões	 nas	 alterações	 climáticas	 e	 a	 perda	 de	 valor	 dos	 produtos	 têm	
colocado	em	evidência	os	limites	do	modelo	de	economia	linear.	Neste	contexto,	o	modelo	de	
economia	 circular	 (EC)	 tem	 ocupado	 um	 espaço	 crescente	 nas	 políticas	 europeias	 e	
portuguesas	 sendo	 encarado	 com	 um	 meio	 alternativo	 de	 prosseguir	 o	 caminho	 de	
prosperidade,	reduzindo	ao	mesmo	tempo	o	consumo	e	dependência	de	materiais	primários	e	
energia.		

As	 análises	 económicas	 desenvolvidas	 por	 entidades	 como	 a	 Fundação	 Ellen	 MacArthur	
mostram	 as	 potencialidades	 da	 EC	 como	 fonte	 de	 criação	 de	 valor	 para	 as	 empresas,	
nomeadamente	ao	nível	da	desmaterialização,	manutenção,	redistribuição,	reprocessamento,	
reutilização	e	reciclagem.		

A	 transição	 para	 uma	 economia	 mais	 circular,	 em	 que	 o	 valor	 dos	 produtos,	 materiais	 e	
recursos	se	mantém	na	economia	o	máximo	de	 tempo	possível	e	a	produção	de	 resíduos	se	
reduz	 ao	 mínimo,	 constitui	 um	 contributo	 imprescindível	 para	 que	 Portugal	 se	 transforme	
numa	economia	mais	eficiente	em	termos	de	recursos,	sustentável	e	competitiva.	

Objetivos:	

O	principal	objetivo	desta	iniciativa	é	o	de	fomentar	e	dinamizar	a	economia	circular	na	região	
do	 Alentejo,	 através	 da	 criação	 de	 um	 fórum	 de	 parceiros	 regionais	 onde	 se	 discutirá	 esta	
temática,	 nomeadamente	 as	 oportunidades	 e	 os	 constrangimentos	 associados	 à	 economia	
circular	na	região.	

O	Fórum	pretende,	com	o	envolvimento	dos	parceiros	e	empresas,	disseminar	conhecimento	
sobre	a	economia	circular	e	seus	modelos	de	negócio,	identificar	boas	práticas	e	iniciativas	em	
curso,	 assim	 como	 definir	 estratégias	 e	 medidas	 de	 intervenção,	 de	 apoio	 e	 incentivos	
adaptadas	 à	 realidade	 regional,	 com	 vista	 à	 implementação	 e	 dinamização	 de	 iniciativas	 de	
circularidade	e	ao	reforço	da	competitividade	regional.	

Pretende-se	 que	 esta	 iniciativa	 tenha	 um	 âmbito	 territorial	 inter-regional	 e	 transfronteiriço,	
com	o	objetivo	de	promover	a	partilha	de	experiências	e	sinergias	com	as	regiões	espanholas	
adjacentes,	nomeadamente	Extremadura	e	Andaluzia.	
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Intervenientes:		

O	Fórum	é	criado	e	dinamizado	por	iniciativa	da	Comissão	de	Coordenação	e	Desenvolvimento	
Regional	do	Alentejo.		

Pretende-se	 que	 o	 Fórum	 venha	 a	 ter	 o	 envolvimento	 dos	 principais	 parceiros	 regionais,	
nomeadamente:	 Núcleos	 Empresariais,	 Comunidades	 Intermunicipais,	 Direções	 Regionais,	
IAPMEI,	 Sistemas	 Intermunicipais	 e	 Multimunicipais	 de	 Gestão	 de	 Resíduos,	 Institutos	
Politécnicos	 e	 Universidade,	 Centros	 Tecnológicos,	 Operadores	 de	 Resíduos,	 Empresas	 e	
Indústrias	da	região	ligadas	aos	vários	setores	de	atividade	económica.		

Em	representação	de	Espanha,	pretende-se	envolver	as	Juntas	da	Extremadura	e	da	Andaluzia.	

7.	CALENDÁRIO	DO	CONCURSO		

As	propostas	deverão	ser	entregues	em	Praça	do	Município	11,	7300-110	Portalegre	até	às	17h	
do	dia	15/11/2018		

A	divulgação	da	decisão	do	júri	deverá	ocorrer	até	ao	dia	23/11/2018	

8.	ENVIO	DE	TRABALHOS	A	CONCURSO	

As	propostas	deverão	ser	entregues	em	envelope	fechado,	sem	qualquer	identificação	pessoal	
ou	institucional	no	exterior.	

O	envelope	deverá	conter	os	seguintes	elementos:		

1. Ter	 no	 exterior	 a	 identificação	 de	 um	 código	 constituído	 por	 uma	 letra	 e	 4	 (quatro)	
algarismos;	

2. 	O	manual	de	normas	gráficas,	 identificado	no	verso	com	o	código	constituído	por	uma	
letra	e	4	algarismos;	

3. O	 suporte	 digital	 (CD	 ou	 DVD)	 contendo	 os	 ficheiros	 EPS	 e	 identificado	 exteriormente	
com	o	código.	

4. Memória	descritiva	e	justificativa,	com	a	informação	que	o	autor	julgue	conveniente	para	
um	melhor	entendimento	e	concretização	final	da	proposta	-	também	identificada	com	o	
código;	

5. Um	envelope	fechado	(sigiloso),	com	o	código	da	proposta	na	sua	frente	e	sem	qualquer	
outra	identificação	exterior,	contendo	uma	folha	com	a	seguinte	informação:		

• Código	em	cabeçalho	

• Nome	completo	do(s)	autor(es)	

• Morada,	telefone	e	e-mail		

6. A	 figuração	nos	suportes	de	qualquer	marca,	assinatura,	 rubrica	ou	qualquer	elemento	
que	 leve	 à	 identificação	 do(s)	 concorrente	 constitui	 motivo	 de	 exclusão	 do	 presente	
concurso.	
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A	 não	 observância,	 das	 regras	 estabelecidas	 nos	 pontos	 anteriores,	 implica	 a	 exclusão	 dos	
candidatos	ao	concurso. 

9.	CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO		

As	propostas	serão	avaliadas	por	um	Júri	segundo	os	critérios:	

• Valor	estético,	técnico	e	funcional	da	proposta	(40%);	

• Adequação	da	proposta	ao	espírito	e	imagem	da	instituição	(30%);	

• Exequibilidade	técnica	da	proposta	(30%).	

Em	caso	de	empate	o	presidente	do	Júri	dispõe	de	voto	de	qualidade.	

O	anonimato	dos	concorrentes	só	será	levantado	após	a	classificação	final.	

10.	PRÉMIO	

• Ao	trabalho	vencedor	será	atribuído	um	prémio	em	equipamento(s)	até	ao	valor	de	1500€	a	
atribuir	 pela	 Comissão	 de	 Coordenação	 Regional	 do	 Alentejo	 (CCDRA),	 enquanto	 entidade	
coordenadora	 da	 Agenda	 Regional	 para	 a	 Economia	 Circular	 do	 Alentejo	 e	 do	 Fórum	 da	
Economia	Circular	do	Alentejo	(FECA).	

• Poderão	 ser	 atribuídas	menções	 honrosas,	 caso	 o	 júri	 o	 entenda,	 e	 todos	 os	 participantes	
receberão	um	certificado.		

• O	 júri	 reserva-se	ao	direito	de	não	atribuir	qualquer	prémio	caso	a	qualidade	dos	 trabalhos	
não	corresponda	ao	esperado.	Neste	caso,	nenhuma	das	propostas	submetida	será	aplicada.	

• A	entrega do	prémio	será	realizada	em	data	e	local	a	definir.  

11.	DIREITOS	

Sem	 qualquer	 prejuízo	 da	 propriedade	 intelectual	 das	 propostas	 apresentadas,	 o	 autor	 da	
proposta	vencedora,	cede	os	direitos	de	produção	ao	promotor	–	Fórum	Economia	Circular	do	
Alentejo	–,	sem	que	para	o	efeito	existam	outras	contrapartidas	financeiras	para	o	autor.	

O	 promotor	 pode	 utilizar	 as	 imagens	 da	 proposta	 premiada/selecionada	 no	 âmbito	 deste	
concurso,	para	acções	de	divulgação.	

	12.	RESPONSABILIDADE	

A	 participação	 neste	 concurso	 implica	 a	 total	 aceitação	 do	 seu	 regulamento.	 O	 autor	 do	
projeto	 vencedor	 deverá	 estar	 disponível	 para	 aceitar	 eventuais	 recomendações	 do	 júri	 no	
sentido	de	tornar	viável	a	aplicação	da	marca	gráfica	e	facilitar	os	ficheiros	digitais.	

13.	JÚRI		

O	Júri	será	constituído	por	representantes	das	seguintes	entidades:	
• elemento	designado	pelo	FECA	
• designer	gráfico	alentejano	ou	residente	no	Alentejo	
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• elemento	designado	pela	CCDR	ALENTEJO	
	

14.	CASOS	OMISSOS	

Compete	ao	júri	do	concurso	decidir	sobre	qualquer	disposição	omissa	neste	regulamento.	

	

	

Portalegre,	Outubro	de	2018	


