REGULAMENTO
Concurso de Logótipo para o Projeto Erasmus+
“Sustentabilidade para a Democracia, Democracia para a Sustentabilidade”

Projeto Erasmus+ Nº 2018-1-PT01-KA229-047365

Mafra, 04 de outubro de 2018

Enquadramento
A Escola Secundária José Saramago - Mafra lança a concurso a criação de um logótipo para o
Projeto Erasmus+ Nº 2018-1-PT01-KA229-047365 intitulado "Sustainability for Democracy,
Democracy for Sustainability”, com o acrónimo SDDS. Esta iniciativa encontra-se aberta à
participação de todos os alunos a frequentar a Escola Secundária José Saramago – Mafra, no
ano letivo de 2018/2019.
Para mais detalhes, a Síntese do Projeto deve ser consultada no Anexo I deste Regulamento.

Artigo 1º - Objetivos
1. Criar o logótipo do Projeto Erasmus+ Nº 2018-1-PT01-KA229-047365 intitulado
"Sustainability for Democracy, Democracy for Sustainability”, com o acrónimo SDDS.
2. Envolver alunos e professores numa iniciativa de produção artística com projeção europeia.

Artigo 2º - Concorrentes
1. O concurso destina-se a todos os alunos a frequentar a Escola Secundária José Saramago –
Mafra no ano letivo 2018/2019.
2. Cada participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este Regulamento e
acatar as decisões do Júri e do resultado da votação europeia online.

Artigo 3º - Condições de Participação
1. Cada candidato pode apresentar o máximo de duas propostas de logótipos.
2. Especificações técnicas dos trabalhos
a) O logótipo deverá estar em formato digital, preferencialmente em desenho vetorial;
b) Além da versão a cores, devem ser contempladas as versões a preto, branco e escala de
cinza;
c) A proposta, em formato PDF, tem de cumprir o estipulado no Anexo II.
3. Entrega dos trabalhos
a) Só serão aceites propostas em formato digital.
b) Os trabalhos deverão ser entregues com indicação do nome, do ano de escolaridade e
da turma do concorrente (ver Modelo no Anexo II).
c) Todos os trabalhos apresentados deverão ser acompanhados de uma justificação para
a proposta apresentada (ver Modelo no Anexo II), onde se explique o conceito, a
seleção de cores, as formas e/ou o tipo de letra.
d) Todas as propostas têm de ser enviadas à coordenadora Erasmus+, dra. Ana Maria
Marques Dias, para o seguinte correio eletrónico: anadias@esjs-mafra.net.
e) O limite para a receção de trabalhos é até às 12:00 do dia 30 de outubro de 2018.
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Artigo 4º - Júri do Concurso
1. Composição
a) O Júri é constituído pela coordenadora Erasmus+ e mais cinco membros.
b) Os cinco membros do Júri serão dados a conhecer oportunamente.
c) A coordenadora Erasmus+ terá voto de qualidade.
2. Competências
a) O Júri reserva o direito de apreciar apenas os trabalhos que cumpram todos os
requisitos apresentados no presente regulamento.
b) O Júri apreciará e selecionará dois dos trabalhos apresentados a concurso.
c) Os dois trabalhos selecionados serão submetidos a um sufrágio europeu online para
eleger o logótipo do projeto.
d) O Júri reserva o direito de não atribuir prémios, caso os trabalhos não apresentem a
qualidade requerida.
3. Decisões do Júri
a) No dia 09 de novembro de 2018, o Júri divulgará, no Portal da Escola, os trabalhos
selecionados para votação europeia online.
b) As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso.
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Artigo 5º - Eleição do logótipo do projeto
Para a eleição do logótipo do projeto, haverá duas propostas de cada escola-parceira no
projeto, num total de oito propostas.
A votação europeia online é aberta a todos os alunos, professores e funcionários das quatro
escolas-parceiras no projeto.
Na votação europeia online, só é permitido um voto por endereço de correio eletrónico.
O processo de votação online decorrerá entre 12 e 20 de novembro de 2018.
No dia 21 de novembro de 2018, o trabalho europeu escolhido para logótipo do projeto
será divulgado no Portal da Escola e o resultado da votação será comunicado, por correio
eletrónico, a cada Escola-Parceira.

Artigo 6º - Direitos de Propriedade Intelectual
Antes da decisão do Júri, os concorrentes não poderão divulgar os trabalhos apresentados a
concurso.
Os concorrentes autorizam a reprodução dos trabalhos em quaisquer meios de
comunicação e/ou de divulgação associados ao projeto.
À Escola Secundária José Saramago - Mafra está reservado o direito de expor e/ou publicar
os trabalhos selecionados, acompanhados do nome dos seus autores.
O concorrente do trabalho vencedor cede os direitos autorais ao Projeto Erasmus+ para
que o logótipo passe a ser utilizado, por todos os Parceiros Europeus, como o logótipo do
projeto.
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Artigo 7º - Prémios
A cada concorrente será entregue um Certificado de Participação.
A cada um dos dois trabalhos da Escola Secundária José Saramago, selecionados para a
votação europeia online, será concedido um cheque-brinde de 50,00€.
Ao concorrente europeu com o logótipo vencedor será concedido um cheque-brinde de
100,00€.
O prémio do logótipo vencedor será entregue na Sessão de Abertura das Atividades
Transnacionais a realizar, em outubro de 2019, na Escola Secundária José Saramago –
Mafra.

Artigo 8º - Disposições Finais
1. Qualquer pedido de informação complementar poderá ser obtido, junto da coordenadora
Erasmus+, dra. Ana Maria Marques Dias, através do seguinte endereço de correio
eletrónico: anadias@esjs-mafra.net.
2. Qualquer caso omisso neste Regulamento será alvo de análise e de decisão por parte do
Júri deste Concurso.
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Anexo I
Síntese do Projeto Erasmus+ Nº 2018-1-PT01-KA229-047365
"SUSTAINABILITY FOR DEMOCRACY, DEMOCRACY FOR SUSTAINABILITY” (SDDS) came into
existence because of four public secondary schools' joint desire to work together on a
European project on the theme of democracy, environment and sustainability.
MAIN OBJECTIVES
Concerning students:
- reinforcing links between school education and active citizenship, economic, social,
cultural and European considerations;
- increasing students’ self-confidence and to acquire better English language and digital
skills;
- promoting inclusion of students with economical and learning difficulties.
Concerning teachers:
- enhancing professional development by integrating collaborative and innovative
pedagogies into the project activities;
- establishing networking relationships that will lead to future collaboration as a result
of this project.
Concerning schools:
- to open our schools to internationalization and to increase the European dimension
of the education we provide.
Throughout the 2-year project, in each of our four schools, there will be a team of about 21
students, aged between 14 and 18 and from very different socio-economic and geographical
backgrounds, working on the project, alongside other fellow students interested in our theme.
All the proposed activities have been selected as a result of consultation with colleagues
interested in sharing their methods with others and learning from the approach of other
European teachers and will involve people living and working close to our respective schools.
The project´s objectives will be achieved by means of a four-phase structure, preceded by
preparatory work and culminating in a short-term transnational learning activity (TLA) hosted
in each partner country. We’ll start with Greece – the cradle of Democracy and during the
project all partners will explore Democracy, with sustainability being always the guideline and
establish relations with the Environment, Economy, Arts, Science and Technology. The outline
of this structure is as follows:
- Phase 1: “Democracy and Environment in Institutions” with the TLA hosted in Greece
(01/2019)
- Phase 2: "Democracy, Environment and Economy" with the TLA hosted in Finland (05/2019)
- Phase 3: “Democracy, Environment and Art(s)” with the TLA hosted in Portugal (10/2019)
- Phase 4: “Democracy, Environment, Science and Technology” with the TLA hosted in Estonia
(04/2020).
Students, in turn researchers, interviewers, writers, artists, webmasters, will thus, thanks to
the collaboration with students from partner schools, construct their own learning processes,
their relationships, their sense of responsibility, making them truly European citizens.
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All activities and work produced, uploaded on the eTwinning platform, the Project Blog and
the EU Dissemination Platform will enable European teachers and schools to find inspiration
for their daily work and for future cross-border cooperation.
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Anexo II
Apresentação da Proposta
A proposta a concurso tem de ser apresentada numa folha A4, seguindo a estrutura no
exemplo abaixo, onde o logótipo da escola é substituído pelo design do candidato.
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