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Associação dos Antigos Alunos 

da 

Faculdade de Economia do Porto 

 

CONCURSO DE IDEIAS PARA CRIAÇÃO DE NOVA IDENTIDADE GRÁFICA DA AAAFEP – ASSOCIAÇÃO 

DOS ANTIGOS ALUNOS DA FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO 

 

REGULAMENTO 

Artigo 1º 

Objetivo 

1- A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto (a seguir designada 

AAAFEP) vem por este meio abrir um concurso de ideias para criação de uma identidade gráfica 

para a sua marca. 

2- A nova identidade tem por objetivo reforçar a visibilidade e o posicionamento da AAAFEP, no 

âmbito da sua missão e do seu quadro de valores, estreitando ainda mais os laços com os 

antigos estudantes da FEP. 

Artigo 2º 

Destinatários 

1- Este concurso é aberto a todos os estudantes de faculdades e escolas de ensino superior em 

Portugal, na área das artes e design. 

2- Os concorrentes deverão apresentar a sua candidatura individualmente, sendo apenas aceite 

uma candidatura por participante. 

3- Não poderão participar neste concurso familiares até ao terceiro grau dos elementos do júri, 

bem como de membros dos órgãos sociais da AAAFEP. 

4- Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, assumindo 

toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros, no que respeita a direitos de 

autor e direitos conexos. 

5- Ao participarem no concurso, os concorrentes aceitam os termos do presente regulamento. 
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Artigo 3º 

Características das Propostas 

1- Os trabalhos a concurso deverão apresentar características que reflitam e identifiquem a 

imagem da AAAFEP. 

2- Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte digital, juntando as seguintes peças: 

a) Elementos gráficos da imagem em dois tamanhos diferentes, um grande e um pequeno, 

devendo este último apresentar no máximo 4 cm, uma versão a cores e outra a preto e 

branco. 

b) Memória justificativa da opção apresentada, constituída por um texto que descreva e 

fundamente, de forma sucinta, o conceito desenvolvido no trabalho. 

 

Artigo 4º 

Apresentação das Propostas 

1- Os trabalhos deverão ser entregues por e-mail até ao dia 15 de novembro de 2019, através 

do endereço eletrónico aaafep@fep.up.pt.  

2- Conjuntamente com os trabalhos, os candidatos deverão indicar o nome completo, morada, 

contacto telefónico preferencial, endereço de correio eletrónico e ainda enviar declaração de 

que é estudante do ensino superior em Portugal (conforme Anexo I) e termo de autorização 

para publicação e cessão de direitos de autor (conforme Anexo II). 

3- Os trabalhos deverão ser originais, nunca tendo sido publicados ou expostos anteriormente. 

4- O não cumprimento do disposto no presente artigo, implica a desclassificação do 

concorrente. 

Artigo 5º 

Avaliação das Propostas 

1- O método de avaliação e seriação dos trabalhos será determinado pelo júri. 

2- Em qualquer dos casos, deverão sempre ser tomados em consideração os seguintes critérios: 

a) Adequação à missão e valores da AAAFEP. 

b) Alinhamento da ideia com os objetivos do concurso definidos no Artigo 1º. 

c) Exequibilidade da ideia, tendo em consideração os respetivos custos e benefícios. 

d) Flexibilidade de adaptação às necessidades de utilização e adequação a diferentes 

suportes. 

e) Criatividade e originalidade da ideia. 
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Artigo 6º 

Método de Seriação 

1- Cada elemento do júri atribui pontos às propostas apresentadas, utilizando uma escala 

numérica de 1 a 5. 

2- O trabalho com maior pontuação será o vencedor. 

 

Artigo 7º 

Júri 

1- O júri é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Carlos Henrique Figueiredo e Melo de Brito (presidente) 

b) Francisco Artur de Vaz Tomé Laranjo 

c) Maria Cármen Paiva Manso 

d) David Ferreira Alves 

2- Compete ao júri promover a abertura das propostas recebidas, verificando a sua 

conformidade com os requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e a respetiva 

seriação final. 

3- O júri lavrará uma ata, fundamentando a sua decisão, a qual deverá ser assinada por todos os 

elementos. 

4- A decisão do júri é soberana, sendo comunicada aos concorrentes e não havendo recurso da 

mesma. 

Artigo 8º 

Prémios 

1- Serão atribuídos os seguintes prémios: 

a) Ao 1º classificado um prémio no valor de 1 000,00 €. 

b) Ao 2º classificado um prémio no valor de 250,00 €. 

b) Ao 3º classificado um prémio no valor de 250,00 €. 

2- O júri reserva-se no direito de atribuir uma Menção Honrosa. 

3- Os prémios serão entregues em cerimónia pública que ocorrerá durante o Jantar de Natal 

2019 promovido pela AAAFEP. 

4- O júri poderá, se assim entender, não atribuir algum ou mesmo todos os prémios, caso 

considere que a qualidade dos trabalhos apresentados a concurso não é deles merecedora. 
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Artigo 9º 

Utilização dos Trabalhos Apresentados a Concurso 

1- O trabalho classificado em primeiro lugar será propriedade da AAAFEP, podendo esta 

entidade utilizá-lo ou alterá-lo sempre que entender, desde que não sejam desvirtuados os 

objetivos que levaram à sua criação. 

2- Os trabalhos poderão ainda fazer parte de uma exposição a organizar pela AAAFEP. 

 

Artigo 10º 

Dúvidas e Omissões 

1- Para esclarecimento de qualquer dúvida, o júri poderá ser contactado através do endereço 

eletrónico aaafep@fep.up.pt dentro do prazo limite de apresentação das propostas. 

2- Eventuais dúvidas na interpretação ou omissões ao presente regulamento serão resolvidas 

pelo júri. 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, (NOME COMPLETO), declaro que sou estudante do (INDICAR ANO) do curso de (NOME DO 

CURSO) em (INDICAR NOME DA FACULDADE, INSTITUTO OU ESCOLA). 

 

LOCAL, DATA 

 

 

___________________________________ 

(ASSINATURA) 
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ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS DE AUTOR 

 

Eu, (NOME COMPLETO), tendo apresentado um trabalho a Concurso de Ideias para Criação de 

Nova Identidade Gráfica da AAAFEP – Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia 

do Porto, declaro que, caso seja vencedor do concurso, cedo os direitos de autor da referida 

proposta à AAAFEP – Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto, 

podendo esta entidade utilizá-lo ou alterá-lo sempre que entender, desde que não sejam 

desvirtuados os objetivos que levaram à sua criação. 

 

LOCAL, DATA 

 

 

___________________________________ 

(ASSINATURA) 

 

 




