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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA 
ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL  

 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO 
 

REGULAMENTO 
 
1. OBJECTIVO 
. Tendo encetado um processo de renovação de imagem, a AAEMCN entendeu, 

para o efeito, proceder à adopção de um novo logótipo, para o que foi mandatada 

em Assembleia Geral. É com esse propósito, que se lança este concurso, na 

expectativa de se apurar um trabalho que preencha as expectativas geradas. 

 

2. BREVE DESCRIÇÃO DA AAEMCN 
. Criada no seio da Escola de Música do Conservatório Nacional, a Associação de 

Amigos da EMCN trabalha em prol desta instituição de ensino, dirigindo uma 

significativa parte do seu esforço para os alunos, designadamente concedendo 

apoios no âmbito da sua formação artística. Tem uma função agregadora da 

comunidade educativa, que, para além de alunos, conta com as respectivas famílias, 

professores atuais e antigos, e demais associados, que não precisam de ter uma 

relação direta com a Escola. A eles se destinam as atividades organizadas em torno 

da música, mas não só. Com 180 anos de história, o Conservatório Nacional, e a sua 

Escola de Música, têm um lugar de relevo na história da cidade de Lisboa e na 

formação de sucessivas gerações de músicos. Por conseguinte, o papel da AAEMCN 

é, também, o de reforçar a ligação entre a cidade e o seu Conservatório. 

 

3. CONCORRENTES 
a. O concurso destina-se a maiores de 18 anos 

b. Cada concorrente pode candidatar mais do que um trabalho, se assim o 

entender. 

 

4. DURAÇÃO  
a. O concurso inicia-se com a sua divulgação a 30 de Julho de 2015 e termina a 6 de 

setembro de 2015, às 24h;  

b. Os trabalhos enviados fora de prazo não serão considerados válidos.   

5. ENVIO DAS PROPOSTAS  
a. Os projetos devem ser enviados por e-mail, para o endereço: aaemcn@gmail.com 

b. A acompanhar cada projeto, deverão constar o nome completo do proponente, 

contacto telefónico e endereço de e-mail 
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6. CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 
a. O concorrente deverá apresentar a concurso: 

- logótipo em formato png e jpeg 

- pdf de tamanho A4 com o logótipo de tamanho 10cmX10cm alinhado ao 

centro da página 

- logótipo a cores e a preto e branco (caso apresente uma ou mais cores ou 

diferentes tonalidades de preto) 

b. O proponente deverá considerar a  provável utilização do logótipo em paralelo 

com o logótipo da Escola de Música do Conservatório Nacional, disponível em   

http://www.emcn.edu.pt/index.php/logotipo-emcn/ 

c. A proposta deverá ser objecto de uma memória descritiva sucinta (máximo de 150 

palavras)  

d. Ao concorrente vencedor deste concurso, competirá o envio posterior de:  

• versa ̃o em suporte digital em formato vetorial, png e jpeg 

• a cores e a preto e branco (caso apresente uma ou mais cores ou diferentes 

tonalidades de preto) 

• mínimo de 2500px para a aresta mais longa  

• 300 dpi de resoluc ̧a ̃o 

 

7. JÚRI E AVALIAÇÃO 
a. A decisão sobre o trabalho vencedor compete aos cinco elementos que 

constituem a presente Direção da AAEMCN, mandatados para o efeito em 

Assembleia Geral, que poderão socorrer-se de uma assessoria se assim o 

entenderem. 

b. Na apreciação dos trabalhos, o Júri terá em consideração os seguintes critérios: 

• Criatividade, qualidade e adequação ao tema   

• Legibilidade e qualidade em ambientes digitais  

• Boa capacidade de reprodução gráfica  

• Facilidade na redução e ampliação de formatos 

c. O júri não se encontra obrigado a atribuir um prémio vencedor caso considere 

que nenhum dos trabalhos apresentados preenche os critérios requeridos.  

d. A AAEMCN utilizará apenas o logótipo correspondente ao trabalho vencedor, 

não ficando obrigada à devolução dos restantes trabalhos apresentados a concurso 

e. Da sua decisão não haverá lugar a qualquer tipo de recurso ou reclamação. 

 

8. PRÉMIO 
. Será atribuído um único prémio, no valor de € 150, destinado ao trabalho vencedor. 
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9. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
. O vencedor do presente concurso será contactado telefonicamente pelo 

Presidente da AAEMCN, sendo o seu nome divulgado no dia 11 de Setembro de 

2015, no site da Escola de Música do Conservatório Nacional, em  

http://www.emcn.edu.pt/index.php/associacao-de-amigos-da-escola-de-musica-do-

conservatorio-nacional/ e simultaneamente na página de Facebook da AAEMCN. 

 

10. DIREITOS DE PROPRIEDADE 
a. O concorrente vencedor obriga-se, por este regulamento, a ceder os direitos de 

propriedade  do seu trabalho  à AAEMCN, entidade que fará uso do logótipo 

vencedor  nos suportes e canais de divulgação que entender adequados e por 

tempo indeterminado,  

b. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos 

bem como direitos de propriedade industrial. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional deverá ser remetida através do 

endereço: aaemcn@gmail.com 

 

12. CASOS OMISSOS 
. Todos os casos omissos nas presentes disposições serão resolvidos pelo Júri do 

Concurso. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
. A submissão de uma candidatura ao presente concurso representa a aceitação 

plena das normas instituídas.  

 

 

A Direção da AAEMCN 

Lisboa, 28 de Julho de 2015 


