
Regulamento do Concurso “Como me vês” 

Logotipo da Plataforma Nacional de Autorrepresentantes – PNAR 

 

Objetivo 

A PNAR representa mais de 200 pessoas com deficiência intelectual que 
exigem ter uma voz própria, e que podem ou não estar organizadas em 
grupos. A autorrepresentação é um movimento mundial que defende o 
direito das pessoas com deficiência intelectual a serem protagonistas 
das suas próprias vidas. 

Este concurso pretende identificar uma imagem que melhor represente a 
ideia da autorrepresentação e da própria plataforma. 

Esta imagem deverá transmitir a missão e a visão da PNAR, 
nomeadamente no que diz respeito a: 

1. dar visibilidade a este grupo e às suas necessidades 
específicas; 

2. capacitar e empoderar as pessoas com deficiência 
intelectual para o exercício dos seus direitos; 

3. criar uma plataforma comum que as representa e permite a 
expressão das suas ideias a uma só voz. 

 

Condições de apresentação da candidatura 

1. Cada trabalho deve identificar o nome e contacto do seu autor 
(morada, telefone e email); 

2. Cada concorrente deverá apresentar apenas um trabalho;  

3. Os trabalhos enviados a concurso devem ser acompanhados de 
declaração do autor ou autora, atestando serem os mesmos da sua 
autoria e de aceitação das condições do presente regulamento;  

4. Os trabalhos que não se façam acompanhar das declarações 
referidas nos pontos anteriores não serão admitidos a concurso;  

5. Os trabalhos deverão ser remetidos ao Júri do concurso, para o 
seguinte endereço de correio eletrónico: pnar@fenacerci.pt.  
Trabalhos remetidos por outra via não serão considerados;  
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6. A data limite para a apresentação dos trabalhos é 15 de junho de 
2016, inclusive; 

7. A Organização do concurso reserva-se o direito de proceder à 
seleção, exposição pública e utilização de todos os trabalhos 
apresentados a concurso;  

8. O trabalho premiado e a integralidade dos respetivos direitos 
reverterão para a PNAR;  

9. Caso os trabalhos entregues não apresentem a qualidade requerida, 
ao júri reserva-se o direito de não atribuir os prémios, na sua 
totalidade ou parcialmente;  

10. A participação neste concurso implica a aceitação integral do 
presente regulamento. 

 

Características do trabalho 

1. Deve ser apresentada proposta de logótipo, o qual será utilizado em 
toda a comunicação interna e externa, materiais de divulgação, páginas 
internet e outros suportes;  

2. Para a construção do trabalho, deverá o autor solicitar por email 
informação que considere essencial para a elaboração do trabalho; 

3. O logótipo deve potenciar a criação de uma futura identidade da 
PNAR. 

 

Documentos a entregar 

Os trabalhos apresentados a concurso devem ser constituídos pelos 
seguintes elementos:  

a) Versão em suporte digital, em formato JPEG ou TIF com 300 dpi;  

b) Versão em desenho vetorial, com extensão pdf e extensão ai (e/ou 
eps);  

c) Memória descritiva e justificativa do projeto que descreva 
sucintamente o conceito desenvolvido, não ultrapassando 1000 
caracteres, em versão digital com extensão pdf e doc (e/ou docx, ppt, 
pptx);  



d) Manual de normas, em formato digital com extensão pdf e doc 
(e/ou docx, ppt, pptx).  

 

Júri 

1. Será indicado pelo Grupo Dinamizador da PNAR e terá, para além 
dos membros do grupo, um representante da FENACERCI e um artista 
plástico. Destes será eleito um presidente; 

2. A composição do júri será anunciada na página internet da PNAR; 

3. Cada membro do Júri tem direito a um voto, tendo o respetivo 
presidente voto de qualidade em caso de empate;  

4. Os critérios de avaliação dos trabalhos terão em consideração a 
qualidade do trabalho, tendo em conta:  

a) Alinhamento com os valores, missão e objetivos da PNAR;  

b) Inovação;  

c) Criatividade;  

d) Qualidade gráfica.  

5. O Júri fará uma ata onde serão mencionados os vencedores e 
eventuais ocorrências;  

6. O Júri reserva-se o direito de não escolher nenhum dos trabalhos 
apresentados, se entender que os mesmos não são adequados ou não 
servem os objetivos propostos;  

7. As decisões tomadas pelo Júri não admitem recurso;  

8. Nenhum elemento da Organização, do Júri ou ex-colaboradores, 
cônjuge, parente ou afim em linha reta ou até 2º grau da linha 
colateral ou de qualquer pessoa com quem viva, poderão participar com 
trabalhos no concurso.  

Prémios 

1. Ao trabalho vencedor será atribuído um prémio pecuniário de 200 €, 
podendo ser ainda atribuídas duas menções honrosas; 

2. O trabalho vencedor será dado a conhecer através da rede de 
comunicação da PNAR. 



Informações adicionais 

Qualquer questão ou dúvida deverá ser remetida para o email:  

pnar@fenacerci.pt  
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