
coNcuRSo PARA A CONCEçÃO GRÁF|CA DO TROFÉU DOS pRÉMtOS DA CULTURA DO

GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA

REGULAMENTO

1. Âmbito

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, instituiu

os Prémios da Cultura que visam distinguir publicamente pessoas singulares ou coletivas,

entidades ou instituições que tenham contribuído de forma especialmente relevante para o

engrandecimento e dignificação da Cultura da Região Autónoma da Madeira.

Os prémios têm uma periodicidad" rnràl e consistem num troféu a atribuir em seis categorias.

O enquadramento mais detalhado dos Prémios da Cultura consta da Resolução n.e 1-!9/202L,

de L8 de fevereiro, publicada no Jornal Oficial da RAM, ls Série, n.e 34, 2.e Suplemento, de 24

de fevereiro de2021., a qual deve ser consultada pelos interessados,

2. Objeto do concurso

O presente concurso é aberto para a conceção gráfica do troféu a atribuir aos vencedores de

cada categoria dos Prémios da Cultura.

3. Entidade promotora

O concurso é promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, do Governo Regional da

Região Autónoma da Madeira, de agora em diante designada por SRTC, com sede na Avenida

Arriaga, n.e 18, 9004-519 Funchal, com o número de telefone +351 291. 2'J.1. 900, o sítio de

internet www.madeira.gov.pt, e o correio eletrón ico ga bÌnete.srtc@ madeira.gov. pt

4. Concorrentes

1. Podem concorrer as pessoas singulares, maiores de 18 anos, com domicílio fiscal em

Portugal.

2. Cada pessoa pode apresentar até uma candidatura.

3. Cada proposta apresentada deve ser inédita, original e da autoria do concorrente.

4. Estão impedidos de participar como concorrentes os membros do júri e os trabalhadores da

SRTC diretamente envolvidos na organização do concurso,
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5. Troféu - Características

l-. Dimensões máximas do troféu: 350mm de altura, 2OOmm de largura e 2OOmm de

profundidade.

2. Dimensões mínimas para área de personalização: O troféu deve salvaguardar uma área de

fácíl acesso à leitura, com a dimensão mínima de 70 mm de largura e 30 mm de altura para

personalização do prémio (designação, edição/ano do evento e categoria a que se refere o

prémio).

3. Produção: O custo total global de produção/execução de cada troféu proposto não deve

ultrapassar os €350,00 (trezentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal.

6. Propostas

1-. A proposta deve ser apresentada em suporte de papel e em suporte digital, nos seguintes

termos:

a. A proposta apresentada em suporte de papel, de formato A4 horizontal, obedecendo

aos seguintes critérios:

i. impressão L. ldentidade visual completa (troféu) em quadricromia (CMYK),

fazendo referência aos Pantones utilizados, centrada no meio na página;

ii, impressão 2. ldentidade visual completa (troféu) 3D com diferentes perspetivas

para bom entendimento da peça, centrada no meio da página.

b. A versão em suporte digital, disponibilizada numa pen drive, dos elementos referidos

na alínea anterior (proposta em suporte de papel), nos formatos EPS (desenho

vetorial), JPG, PNG (fundo transparente) e TIFF.

2. Cada proposta apresentada a concurso deverá conter os seguintes dados e elementos:

a. Memória descritiva do projeto, constituída por um texto que descreva sucintamente

o conceito desenvolvido no mesmo, num máximo de 5.000 caracteres.

b. O conceito visual, descrevendo a estratégia criativa (concetual e formal) utilizada.

c. Caderno de encargos: Descrição da execução / produção do produto final:

especificações técnicas, dimensões, materiaís, cores, aplicações, acabamentos e

outros.

d Orçamento: Apresentação de um orçamento de execução / produção do produto final,

de valor inferior a 350€ por unidade, acrescidos de IVA à taxa legal.
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7. Apresentação das propostas
L, Sob pena de exclusão, todos os documentos a apresentar pelos concorrentes devem ser

elaborados e apresentados de tal forma que fique assegurado o seu total e absoluto

anonimato, a saber:

a. A identificação das propostas deverá ser feita através de um código alfanumérico, a

escolher pelo concorrente, composto por cinco caracteres, que deverá constar no

canto inferior direito do suporte em papel da proposta, na memória descritiva e no

conceito visual a que se referem as alíneas a) do n.e 1 e a) e b) do n.e 2 do ponto 6.;

b. Os elementos referidos na alínea anterior (suporte em papel da proposta, memória

descritiva e conceito visual) deverão ser acondicionados e fechados em envelope A4,

adiante designado por "envelopê A", identificado no seu exterior exclusivamente pela

sigla "A" e pelo código de identificação do concorrente;

c. A pen drive referida na alínea b) do n.e i. do ponto 6. (que constitui a proposta em

suporte digital) deverá ser acondicionada e fechada em envelope A4, adiante

designado por "envelope 8", identificado no seu exterior exclusivamente pela sigla "8"

e pelo código de identificação do concorrente;

d. Os dados de identificação do concorrente - nomeadamente nome, morada, contacto

telefónico e endereço de correio eletrónico - deverão ser colocados num terceiro

envelope A4, adiante designado por "envelop€ C", identificado no seu exterior

exclusivamente pela sigla "C" , e pelo código de identÍficação do concorrente;

e. Os envelopes A, B e C deverão ser acondicionados num outro envelope, identifícando

o remetente exclusivamente com o código de identificação e a designação do concurso

<Proposta ao Concurso para a Conceção lCriação doTroféu dos Prémiosda Cultura>.

8. Prazo e local de entrega das propostas

1, As propostas podem ser entregues em mão ou remetidas por correio, sem indicação do

remetente, para o seguinte endereço: Direção Regional da Cultura, Rua dos Ferreiros, n.e

165, 9000-224 Funchal, Madeira, Portugal.

2, Só serão aceites as propostas entregues ou rececionadas até às 15:00 horas do dia 29 de

outubro de 2021".

9. Júri do concurso

1. As candidaturas e as respetivas propostas serão abertas, veríficadas e avaliadas por um júri

constituído por três elementos efetivos e dois suplentes.
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2. Compete igualmente ao júri não admitir e/ou excluír as candidaturas e ou propostas que não

se encontrem em conformidade com os termos do presente regulamento.

3, O júri poderá deliberar pela não atribuição do prémio caso entenda que nenhuma das

propostas apresentadas preenche os requisitos mínimos necessários,

4. Das deliberações do júri não há recurso nem reclamação.

5' Cabe ao júri prestar esclarecimentos bem como decidir sobre os casos omissos neste

Regulamento.

10. Avaliação das propostas

1". A avaliação das propostas será efetuada pelo júritendo em consideração os seguintes fatores

e respetivas ponderações:

a. Criatividade e Adequação ao Tema (CAT): este fator terá em conta, simultaneamente,

a originalidade do trabalho proposto e a adequação ao tema - ponderaçã o 4O%;

b. lntegração e Coerência Globais (lCG): este fator terá em conta a integração e coerência

global da proposta e no destaque do troféu nas suas vertentes textual, gráfica,

estétíca, assim como a qualidade global da proposta como um todo - ponderação 20%;

c. Originalidade (OR): este fator terá em conta a qualidade estétíca, a originalidade e a

diferenciação do troféu - ponderaçã o 20%;

d. Qualidade Criativa (QC): este fator terá em conta a capacidade de criação de um troféu

que saliente e faça notar, com evidencia, o objetivo deste concurso - ponderaçã o2O%.

2. Todos os fatores a que se referem as alíneas anteríores são densificados da seguinte forma:

muito elevada (20 pontos); elevada (15 pontos); razoável (10 pontos); reduzida (5 pontos);

nenhuma (0 pontos).

3. As propostas serão ordenadas de acordo com a pontuação final (PF) obtida, a qual será

calculada através da classificação ponderada atribuída a cada um dos fatores, de acordo com

a seguinte equação: PF = CAT x0,4 + ICG x 0,2 + OR x 0,2 + qç x 9,2

4. No caso de duas ou mais propostas obterem pontuações finais idênticas, a proposta

vencedora será a que tiver maior pontuação no fator "Criatividade e Adequação ao Tema",

sendo que, se subsistir o empate, a proposta vencedora será a que tiver maior pontuação no

fator "lntegração e Coerência Globais".

LL. Prémio

Haverá um único prémio, o qual consiste no montante de 350,00 € (trezentos e cinquenta

euros), que será atribuído ao concorrente cuja proposta seja classificada em primeiro lugar, sem

prejuízo do disposto no ponto seguinte,
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12. Direitos de autor

A atribuição e entrega do prémio ao concorrente classificado em primeiro lugar fica sujeita à

condição de este ceder ao Governo Regional da RAM, em exclusivo, todos os seus direitos de

carácter patrimonial de autor sobre a obra/projeto que constitui a proposta apresentada a

concurso, sendo que, para o efeito, deverá emitir e assinar uma declaração cuja minuta fica

anexa ao presente Regulamento e deste faz parte integrante.

13. Anúncio do resultado

L. A avaliação final e a atribuição do prémio do presente concurso serão comunicadas/ por

escrito e em simultâneo, a todos os concorrentes admitidos.

2. O resultado do presente concurso será divulgado no dia 30 de novembro de 202L napágina

de internet da SRTC.

14. Devolução de propostas

L, As propostas não admitidas a concurso e as não vencedoras, poderão ser devolvidas aos seus

autores, mediante pedido expresso e escrito destes que as deverão recolher na SRTC,

2. As propostas cuja devolução não seja solicitada serão destruídas.

15. Proteção de Dados

1. Os dados pessoais recolhidos serão tratados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura,

exclusivamente para o efeito de gestão e desenvolvimento do concurso, e serão conservados

apenas pelo período de tempo necessário para o efeito, exceto nos casos em que outro

período seja exigido pela legislação aplicável ou quando, relativamente a alguns dados, e no

contexto da sua atividade de gestão e conservação de arquivo, a SRTC proceda à respetiva

conservação por tempo indeterminado.

2, Os titulares de dados poderão contactar a SRTC relativamente a quaisquer questões

relacionadas com o tratamento de dados levado a cabo neste contexto, assim como para o

exercício de direitos.
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d

CONCURSO PARA A CONCEçÃO GRÁFICA DO TROFÉU DOS PRÉMIOS DA CULTURA DO

GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA

DECLARAçÃO DE CEDÊNC|A DOS DtREITOS DE AUTOR

(Nome) contribuinte fiscal n.s _, com domicílio

fiscal e criador(a) intelectual e títular dos direitos patrimoniais de

autor da obra que candidatou ao Concurso para a Conceção Gráfica do Troféu dos Prémios da

Cultura do Governo Regional da Madeira, vem, nos termos e para os efeitos do regime aplicável

aos direitos de autor em Portugal, em especial os previstos no artigo 40.e do Código dos Direitos

de Autor e dos Direitos Conexos, declarar pelo presente documento que cede, em exclusivo, ao

Governo Regional da Região Autónoma da Madeira todos os direitos de carácter patrimonial de

autor sobre a referida obra, autorizando-o a utÌlizá-la de todas as formas legalmente admissíveis,

compreendendo autorização para a executar, divulgar, reproduzir e explorar por qualquer

processo e da forma que entender por conveniente.

Por ser verdade e corresponder à minha vontade, emìti a presente declaração e vou datá-la e

assiná-la.

Local e Data aos_, de de2021.

O(A) Declarante
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