
 
 

 

 

  

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA O DESENHO DO   

LOGÓTIPO DO CENTRO ACADÉMICO E CLÍNICO ICBAS-CHUP 

 

 

PREÂMBULO 

 

O Centro Académico Clínico ICBAS-CHUP foi instituído pela Portaria n.º 295/2015, de 18 de 

setembro, que  cria o consórcio entre o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. e a Universidade do 

Porto, através da sua unidade orgânica Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que adota 

a denominação de CAC ICBAS-CHUP, o qual visa criar as condições para o desenvolvimento, de 

forma integrada, das atividades assistencial, de ensino e de investigação clínica e de translação. 

Pretende-se instituir um concurso para o desenho do logótipo do Centro Académico e Clínico 

ICBAS – CHUP, com design que o identifique, represente ou simbolize. 

O CENTRO ACADÉMICO E CLÍNICO ICBAS-CHUP (CAC ICBAS-CHUP), representado pelo Dr. Eurico 

Emanuel Castro Alves, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, através das entidades 

consorciadas: CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, E.P.E., Pessoa Coletiva n.º 

508331471, com sede em Largo Professor Abel Salazar, 4099-001 PORTO, representado pelo Dr. 

Paulo Jorge Barbosa Carvalho, que outorga na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração com poderes para o ato, adiante designado CHUP, e o INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR, da Universidade do Porto, Pessoa Coletiva n.º 501413197, com 

sede na Rua de Jorge Viterbo Ferreira n.º 228, 4050-313 Porto, representado pelo Professor 

Doutor Henrique José Cyrne de Castro Machado Carvalho, que outorga na qualidade de Diretor 

com poderes para o ato, adiante designado por ICBAS, promove o presente concurso destinado 

à seleção de um logótipo identificador do CAC ICBAS-CHUP, que se rege pelo seguinte: 

 

1. Âmbito  

1.1. O concurso tem por objetivo a seleção de propostas inéditas e originais para o desenho do 

logótipo do Centro Académico e Clínico ICBAS – CHUP.  

1.2. O CAC ICBAS-CHUP pretende adotar um ícone identificativo da sua identidade formado por 

letras e/ou imagens, com design que o identifica, representa ou simboliza, doravante logótipo. 

 

2. Condições de Participação  

2.1. O concurso está aberto à participação de qualquer pessoa física com mais de 18 anos, com 

exceção da comissão responsável pela direção do procedimento e dos membros do júri.  

2.2. Cada participante poderá apresentar a concurso até um máximo de 3 (três) propostas de 

logótipo, através de mensagens eletrónicas distintas, individualmente submetidas com a 

respetiva documentação de suporte. 

2.3. As propostas, uma vez submetidas, não poderão ser retiradas. 

 



 
 

 

 

 

3. Requisitos da Proposta 

3.1. A proposta deverá incluir o desenho de um logótipo original e inédito, devendo os 

participantes certificar que o logótipo é fruto da sua criatividade pessoal, autoria e que não 

infrinjam direitos de autor, mediante apresentação da Declaração sob o Compromisso de Honra, 

conforme Anexo II. 

3.2. O logótipo deve permitir a sua utilização em qualquer tamanho, sem perda de legibilidade.  

3.3. Só serão aceites trabalhos em suporte digital, a cores ou a preto e branco, formato vetorial 

escalável (.pdf, .eps), para além do formato de mapa de bits, .jpeg e .tiff.. 

 

4. Apresentação de Candidatura  

4.1. A apresentação da candidatura apenas é admitida por mensagem de correio eletrónico, (e-

mail), dirigido aos elementos que compõem a comissão responsável pela direção do 

procedimento do concurso e instruída com os seguintes ficheiros/anexos: 

a) ficheiro técnico logótipo; 

b) formulário de candidatura (conforme minuta anexa, Anexo I); 

c) declaração sob o Compromisso de Honra (conforme minuta anexa, Anexo II). 

4.2. As mensagens de correio eletrónico (e-mail) deverão ser remetidas para o endereço 

cac.icbas@chporto.min-saude.pt  até às 23h59 do dia 30 de novembro de 2022. 

4.3. Caso as características dos ficheiros não permitam o seu envio por correio eletrónico, 

poderão os mesmos ser remetidos através de serviços de envio de ficheiros (a título de exemplo: 

Wetransfer) para o endereço de e-mail indicado no ponto 4.2. 

4.4. O assunto do e-mail deve indicar “Concurso logótipo CAC_primeiro e último nome do 

candidato”. Caso seja apresentada mais que uma proposta, deve ser acrescentado o número ao 

texto do assunto (exemplo: “Concurso logótipo CAC_primeiro e último nome do candidato_1”).  

4.5. Todas as propostas recebidas serão objeto de envio de recibo de receção, o qual não implica 

a admissão das mesmas a concurso. 

4.6. Quaisquer questões relativas à apresentação da candidatura deverão ser remetidas por 

mensagem de correio eletrónico (e-mail) para o endereço de e-mail indicado no ponto 5.2. 

 

5. Admissão e avaliação   

5.1. As propostas que não cumpram o disposto no ponto 5. não serão admitidas para avaliação. 

5.2. As propostas que cumpram todos os requisitos enunciados no regulamento, serão 

admitidas para avaliação por um júri composto pelo Conselho Diretivo do CAC ICBAS-CHUP, ou 

por um júri de três elementos, por este designado.  

5.3. O júri reserva-se o direito, caso assim se justifique, de não selecionar quaisquer das 

propostas apresentadas. 

5.4. Das decisões do júri não caberá recurso. 
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6. Divulgação dos resultados   

6.1. A deliberação do júri e o prémio atribuído serão objeto de divulgação nos sites oficiais das 

entidades consorciadas. 

6.2. O/A candidato/a autor/a do logótipo vencedor será notificado para o endereço de correio 

eletrónico indicado no formulário de candidatura. 

 

7. Prémio  

7.1. Ao/À candidato/a da proposta vencedora será atribuído um prémio constituído por um 

cartão presente El Corte Inglés no valor de 500€ (quinhentos euros) e um diploma certificado 

pelas entidades consorciadas.  

7.2. O vencedor compromete-se a facilitar qualquer documentação que venha a ser requerida 

no âmbito da atribuição do prémio. 

 

8. Propriedade Intelectual  

8.1. Aos/Às candidatos/as autores/as e na sequência da declaração de compromisso de honra 

dos/as mesmos/as (conforme minuta anexa, Anexo II) são reconhecidos os direitos de autor 

sobre as propostas apresentadas ao presente concurso.  

8.2. Ao/À candidato/a autor/a da proposta vencedora compromete-se, assim que lhe for 

solicitado, adotar todos os procedimentos que lhe vierem a ser comunicados para efetivar a 

cedência total e definitiva dos direitos de autor. 

8.3. O ICBAS e o CHUP comprometem-se a não utilizar os logotipos constantes das propostas 

que não sejam premiadas nem a dar-lhes outro fim, sem a devida autorização dos seus autores. 

 

9. Proteção de dados pessoais 

9.1. Os dados pessoais solicitados a cada candidato/a são os adequados e estritamente 

necessários à finalidade do concurso e serão tratados de forma lícita e com respeito pelo 

princípio da boa fé, em conformidade com a Política de Privacidade disponível nos sites da 

Universidade do Porto (disponível em: https://www.up.pt/portal/pt/politica-de-privacidade/) e 

do CHUP (disponível em: https://www.chporto.pt/v0B0R0B/politica-de-privacidade ).  

9.2. Os candidatos têm o direito de aceder aos seus dados pessoais, proceder à sua atualização 

e exercer os demais direitos de acordo com as disposições legais aplicáveis, para o endereço de 

correio eletrónico indicado no ponto 5. deste regulamento. 

9.3.  Os candidatos são responsáveis pelos dados pessoais eventualmente contidos na 

proposta apresentada, devendo assegurar a conformidade com a legislação aplicável em 

matéria de proteção de dados pessoais. 

 

10. Aceitação do regulamento 

A participação no concurso implica a aceitação integral de todo o regulamento. 
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