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Concurso para Criação de Logótipo/nome 

 Restaurante Pedagógico do Agrupamento de Escolas Soares Basto 

REGULAMENTO 

Breve Contextualização 

 

O restaurante Pedagógico é uma sala de formação existente na escola sede do 

Agrupamento de Escolas Soares Basto. Serve de espaço de formação aos alunos 

que frequentam o Curso profissional Técnico de Restaurante/bar e ao mesmo 

tempo, é um espaço que pontualmente abre as suas portas à comunidade escolar 

na forma dos mais diversos eventos, como almoços/jantares temáticos, workshops, 

entre outros. 

 

Objetivo 

 

Este concurso tem como objetivo a criação de um logótipo/nome para o Restaurante 

Pedagógico, dinamizado pelo Curso Profissional Técnico de Restaurante/bar. A 

proposta será usada em ambiente web, documentos institucionais, suportes 

informáticos, materiais de divulgação e outros materiais diversos. 

 

Participantes 

 

a) O concurso é aberto a qualquer estudante do agrupamento. 

b) Os concorrentes só podem concorrer individualmente. 

c) Os concorrentes só poderão apresentar 1 proposta. 

d) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o 

presente regulamento. 

 

Características da Proposta 

 

Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes 

elementos, organizados num documento pdf no formato A4 horizontal: 

a) Proposta de logótipo na versão a cores. 

b) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva 

sucintamente o conceito, num máximo de 1000 caracteres. 

 

Identificação e Envio das Propostas 
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As propostas deverão ser submetidas através do e-mail do curso Profissional Técnico 

de Restaurante/bar. Devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Enviar e-mail a ‘restaurante@soaresbasto.pt’; 

2. Escrever no assunto ‘Concurso para Criação de Logótipo Restaurante 

Pedagógico’; 

3. Introduzir um ficheiro ‘.zip’ no campo ‘em anexo’, contendo todos os 

documentos mencionados no ponto ‘Características da Proposta’. 

4. Escrever no corpo do e-mail as informações relativas ao participante: nome, 

idade, ano, turma, escola e contacto telefónico. 

 

 

Concluindo todos os passos com sucesso, a submissão da proposta estará completa. 
 

a) O Curso Profissional Técnico de Restaurante/bar assegura-se de 

salvaguardar o anonimato dos autores até à fase de avaliação das propostas 

estar concluída. 

b) As propostas deverão ser submetidas até ao dia 28 de novembro de 2021 às 

23:59h. 

 

Avaliação das Propostas 
 

a) Os trabalhos serão avaliados por um Júri constituído por 5 elementos, 

composto por 2 formadores, 2 membros da Comissão Provisória de 

Avaliação do Agrupamento de Escolas Soares Basto e um especialista 

convidado. 

b) Compete ao Júri a análise das propostas recebidas, a verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos do concurso, a avaliação dos 

trabalhos aceites e sua seriação. 

c) A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo 

Júri, devendo ser levados em consideração os seguintes critérios: 

a. Criatividade, qualidade e adequação ao tema 

b. Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais 

c. Boa capacidade de reprodução gráfica 

d) Na sequência da seriação efetuada pelo Júri serão atribuídos os prémios do 

concurso a um único vencedor. 

e) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em 

conformidade com o regulamento do concurso. 
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f) Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha os requisitos mínimos de 

qualidade e usabilidade, o Curso Profissional Técnico de Restaurante/bar 

poderá não adotar o trabalho vencedor como logótipo e consequentemente, 

não atribuir o prémio do concurso. 

g) Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação. 

 
Prémios 

 

Será atribuído ao vencedor o seguinte prémio: 
 

1. Almoço para o vencedor e mais 3 convidados em data a agendar no 

restaurante pedagógico. 

 
Direitos de Propriedade 

 

a) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Agrupamento 

de Escolas Soares Basto todos os direitos de propriedade dos trabalhos 

selecionados. 

b) Ao trabalho vencedor, caso seja adotado como logótipo do Restaurante 

Pedagógico, será dado o uso que o Agrupamento de Escolas Soares Basto 

entender conveniente. 

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. 

 

Comunicação de Resultados 
 

a) Os resultados do concurso serão publicados no dia 7 de dezembro de 2021 

no site do Agrupamento de Escolas Soares Basto, nas redes sociais  do 

mesmo e do Curso Profissional Técnico de Restaurante/bar e durante o dia 

do Agrupamento; 

b) O concorrente premiado será contactado por email ou contacto telefónico. 

 

Disposições Finais 
 

Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste 

regulamento serão esclarecidas e resolvidas pelo Júri. 

 

11 de novembro de 2021, Oliveira de Azeméis 


