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NORMAS PARTICIPAÇÃO CONCURSO LOGOTIPO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

AGUALVA E MIRA SINTRA 

 

1. O presente concurso para a escolha de um logotipo identificativo do Orçamento 

Participativo de Agualva e Mira Sintra (OP) tem como principal objetivo envolver os 

cidadãos neste importante instrumento de participação democrática e cívica; 

2. Os participantes deverão ter em conta a imagem (logotipo) já existente da Junta de 

Freguesia de Agualva e Mira Sintra, que poderá ser consultada online na página 

eletrónica institucional ou redes sociais (Facebook e Instagram), nomeadamente no 

que diz respeito às cores utilizadas; 

3. Os logotipos deverão ter duas versões, uma para a vertente Orçamento Participativo 

Geral e Orçamento Participativo Juventude; 

4. Os logotipos devem ser criativos e inéditos, sendo o concorrente responsável pela 

sua autoria no que diz respeito a direitos de autor; 

5. Os logotipos devem ser elaborados em formato vetorial e não estar protegido para 

edição 

6. Os logotipos devem ser entregues em formato vetorial (*.eps, *.ai ou *.pdf), em 

suporte digital (*.jpg, *.png), através do envio por e-mail (em anexo) para 

orcamentoparticipativo@jf-agualvamirasintra.pt ou através da plataforma 

wetransfer, para o e-mail anteriormente indicado. 

7. Os logotipos devem ser apresentados em versão policromática, escala de cinzas a 

positivo e negativo. 

8. Os participantes poderão obter mais informação sobre as edições anteriores do 

Orçamento Participativo na página institucional em http://www.jf-

agualvamirasintra.pt/espaco-cidadao/orcamento-participativo/  

9. Os trabalhos apresentados serão avaliados pelo Júri que é constituído pelos membros 

pertencentes à Comissão de Acompanhamento do OP2022 e pela Técnica da Junta 

de Freguesia responsável pelo OP2022 e serão avaliados por: 

a. Criatividade (C) – 40% 

b. Adequação da imagem ao tema (AI) – 40% 

c. Legibilidade e capacidade de adequação gráfica (LG) – 20% 

A classificação final será calculada da seguinte forma:  

C x 0,40 + AI x 0,40 + LG x 0,20 

10. Poderão participar quaisquer pessoas singulares ou coletivas, individualmente ou em 

equipas. 

11. Cada concorrente poderá apresentar até duas propostas (ou seja, quatro logotipos 

no total, considerando as duas vertentes Geral e Juventude). 

12. As propostas deverão ser entregues acompanhadas pelo formulário disponibilizado 

na página institucional da Junta de Freguesia ou nos serviços de atendimento em 

Agualva ou Mira Sintra. 

13. As candidaturas decorrem entre 16 de dezembro de 2021 e 30 de janeiro de 2022. 
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