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CONCURSO DE CONCEÇÃO SIMPLIFICADO n.º 11/2020/EXPO 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

CRIAÇÃO E CONCEÇÃO DE SÍMBOLO GRÁFICO PARA  

A PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NA EXPO 2020 DUBAI 
 

 

PREÂMBULO 

 

A AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E. e o Comissário-geral da 
participação portuguesa na Expo 2020 Dubai, pretendem, com o lançamento do concurso de conceção 
simplificado “Criação e conceção de símbolo gráfico para a participação portuguesa na Expo 2020 
Dubai”, encontrar uma ideia inovadora que estabeleça a imagem de marca desta missão, definida e 
enquadrada na Resolução do Conselho de Ministros nº 181/2018 de 21 de dezembro. 

 
O presente concurso é parte integrante de uma campanha de comunicação e promoção que apela a 
uma mobilização da criatividade da comunidade académica em torno desta missão nacional, de 
difundir a identidade de Portugal num dos maiores eventos mundiais – Expo 2020 Dubai – que se 
realizará no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 1 de Outubro de 2021 a 31 de Março de 2022. O 
símbolo gráfico vencedor será adaptado e utilizado no material de divulgação e promoção desta 
missão. 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

1. O presente concurso de conceção simplificado, adotado nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 

219.º-A do Código dos Contratos Públicos tem por finalidade selecionar o símbolo gráfico 

identificador da participação portuguesa na Expo 2020 Dubai, designada em diante por Portugal 

Expo 2020 Dubai, abreviadamente de PE2020D. 

 

2. A entidade adjudicante é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., 

abreviadamente AICEP, EPE, número de identificação fiscal 506 320 120, com sede na Rua Júlio 

Dinis, n.º 748, 8.º Dt.º, 4050-012 PORTO e instalações na Rua de Entrecampos, n.º 28, Bloco B, 12.º, 

1700-158 LISBOA; 

 

3. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração da AICEP, em reunião de 18 de 

fevereiro de 2021. 

 

4. Será premiado o melhor trabalho selecionado por um júri composto por 5 elementos:  

− Presidente: Celso Guedes de Carvalho, que preside a este júri; 

− 1.º Vogal Efetivo: Paulo Pereira da Silva, que substituirá o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

− 2.º Vogal Efetivo: Diogo Quental; 

− 1.º Vogal Suplente: Manuel Neri; 

− 2.º Vogal Suplente: João Aires. 



 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar, 1700-158 LISBOA 

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500  Contact Centre: 808 214 214   aicep@portugalglobal.pt   www.portugalglobal.pt 

Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto  Nº 1 • NIPC 506 320 120  

A constituição do Júri foi aprovada pela Sra. Administradora, Prof.ª Dra. Francisca Guedes de 

Oliveira, a quem o Conselho de Administração delegou esta competência na sua reunião de 16 de 

março de 2021. 

 

5. O júri encarregar-se-á de zelar pelo cumprimento da presente peça do procedimento - Termos de 

Referência. 

 

6. O júri selecionará, entre os trabalhos recebidos e em condições de integrar o concurso, um 

vencedor, pontuados com uma classificação de 0 (pontuação mínima) a 10 (pontuação máxima). 

Para o efeito, após a apreciação e a pontuação de cada um dos trabalhos o Júri elaborará um 

Relatório, no qual deve indicar fundamentadamente a ordenação dos trabalhos (de acordo com o 

critério de seleção fixado) e se for caso disso, a exclusão de um ou mais trabalhos, apresentados 

em violação dos Termos de Referência. 

 

7. Pode o Júri, antes de aplicar o critério de seleção fixado, solicitar aos concorrentes 

esclarecimentos que entenda pertinentes sobre os trabalhos apresentados. 

 

8. O Relatório do Júri referido no ponto 6 será notificado aos concorrentes, para que se pronunciem, 

querendo, sobre o respetivo conteúdo ou a ordenação dos trabalhos, no prazo de três (3) dias úteis. 

 

9. O júri reserva-se o direito de não escolher nenhum trabalho, caso considere que estes não 

preencham os requisitos necessários enumerados nestes Termos de Referência e/ou não reúnam a 

qualidade suficiente. 

 

10. O símbolo gráfico vencedor será adaptado e utilizado em vários formatos, suportes e materiais pela 

AICEP, E.P.E. ou por quem esta designar. 

 

11. Podem participar nesta iniciativa, todos os alunos portugueses e/ou estrangeiros, de idade igual ou 

maior de 18 anos, que já tenham frequentado no mínimo um ano letivo num dos cursos relacionados 

com design nas 49 instituições de ensino superior, registadas em Portugal na DGES – Direção Geral 

de Ensino Superior, que constam da listagem no Anexo IV destes Termos de Referência. 

 

12. Cada concorrente pode apresentar, no máximo, uma proposta.  

 

13. A apresentação a concurso implica o pleno acordo dos autores concorrentes relativamente à 

adaptação e aplicação do logótipo em várias dimensões, formatos e suportes pelas entidades 

designadas no ponto décimo. 

 

14. A participação no presente concurso implica e significa, para todo e qualquer efeito legal, o 

conhecimento e aceitação incondicional de todas as cláusulas e condições constantes dos Termos de 

Referência e anexos deste. 
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15. Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais e inéditos e podem 

conter os elementos gráficos que o concorrente considere pertinentes, nomeadamente texto, 

imagens e desenhos da sua autoria. 

 

16. 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. 

 

17. Só serão aceites candidaturas ao concurso que, conjuntamente com as propostas, sejam 

acompanhadas por declaração do(s) seu(s) autor(es) atestando a originalidade e ineditismo dos 

mesmos e o respeito pelos direitos referidos na alínea anterior, com redação de acordo com Anexo I 

a estes Termos de Referência. 

 

18. A AICEP, E.P.E. declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais violações de direitos de 

propriedade intelectual, quer de direitos de autor e direitos conexos, quer de direitos de 

propriedade industrial, em que possam incorrer as obras apresentadas pelos concorrentes. 

 

19. No caso de se verificar uma situação de violação de quaisquer dos direitos referidos nos pontos 

anteriores quanto a logótipos que venham a ser utilizados no âmbito da divulgação da Portugal Expo 

2020 Dubai, a AICEP, E.P.E. assume, como sua única responsabilidade, o abandono dessa utilização, 

sem prejuízo da possibilidade de exigir ao responsável a reparação de danos eventualmente 

causados. 

 

20. O júri irá classificar os trabalhos tendo em conta os seguintes fatores de seleção e respetiva 

avaliação que consta de forma pormenorizada no Anexo V deste documento “Termos de 

referência”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Originalidade (20%) – avaliação do índice de singularidade do trabalho apresentado na proposta, grau 

de inovação e diferenciação; 

b) Versatilidade e plasticidade do símbolo gráfico (20%) – avaliação da capacidade de adaptação 

plástica dos símbolos propostos aos diversos meios e ambientes onde será aplicado e utilizado; 

c) Qualidade técnica da proposta (40%) – avaliação de parâmetros técnicos das propostas 

apresentadas, como equilíbrio visual, teoria da cor, proporções e escalas visuais, adequação técnica 

dos símbolos aos meios e suportes solicitados no presente concurso; 

d) Harmonização dos elementos obrigatórios (20%) – avaliação dos níveis de compatibilidade e 

cumprimento das regras e normas de adaptações visuais que constam no Anexo III dos Termos de 

Referência, na elaboração dos elementos obrigatórios dos trabalhos a apresentar, descritos no ponto 

seguinte deste documento.  

Fatores Coeficientes de ponderação 

a) Originalidade  20% 

b) Versatilidade e plasticidade do símbolo gráfico 20% 

c) Qualidade técnica da proposta 40% 

d) Harmonização dos elementos obrigatórios 20% 
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21. São elementos obrigatórios dos trabalhos: 

 

a) a criação e conceção de um símbolo gráfico referente à PE2020D, apresentado isoladamente 

a cores; 

b) a adaptação do símbolo gráfico, apresentado na alínea a) para comportamento visual 

monocromático; 

c) o símbolo gráfico criado para a alínea a), adaptado e harmonizado à marca tipográfica oficial 

da PE2020D, na versão original, fornecida no Anexo III deste Termos de Referência; 

d) o símbolo gráfico criado para a alínea a), adaptado e harmonizado à marca tipográfica oficial 

da PE2020D, na versão complementar árabe, fornecida no Anexo III deste Termos de 

Referência; 

e) a composição gráfica apresentada na alínea c), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão original, fornecida no Anexo III deste Termos de 

Referência; 

f) a composição gráfica apresentada na alínea d), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão bilingue, fornecida no Anexo III deste Termos de 

Referência; 

g) a composição gráfica apresentada na alínea e), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão árabe, fornecida no Anexo III deste Termos de 

Referência; 

h) a composição gráfica apresentada na alínea c), adaptado com marcas de “stakeholders”, 

como apoios, parceiros e patrocinadores entre outros, fornecida no Anexo III deste Termos de 

Referência; 

i) identificar tecnicamente o universo cromático usado na criação do símbolo apresentado na 

aliena a) e b); 

j) propostas gráficas do seguinte estacionário: um cartão de visita, um papel de carta e um 

envelope DL;  

k) proposta gráfica adaptada a um produto de “merchandising” à escolha do concorrente;  

l) proposta gráfica para layout digital de uma “homepage” do sítio de internet da PE2020D. 

 

Os elementos obrigatórios dos trabalhos a submeter devem ser compilados num único ficheiro digital, 

de tamanho DIN A4 em formato (*.pdf). O peso máximo do ficheiro não pode ultrapassar os 10 Mb. 

 

22. As marcas e emblemas da “República Portuguesa” e “AICEP, E.P.E.” não podem ser utilizados no 

símbolo gráfico a concurso. 

 

23. Os projetos devem ser submetidos eletronicamente através de um formulário web 

(https://portugalexpo2020.pt/simbolo/) onde será obrigatório preencher e submeter os dados dos 

seguintes campos, de forma a identificar claramente o/a seu/sua autor/a: 

 

a) nome; 

b) morada; 

c) contacto telefónico; 

d) email;  

e) número do documento de identificação; 

f) Anexar e submeter o ficheiro (*pdf) único dos trabalhos a propor, referido no ponto 

21 dos Termos de Referência; 

g) Anexar e submeter a declaração preenchida referida no ponto 17 do presente Termos 

de Referência (modelo Anexo I). 

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/)
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24. Em nenhum local das peças apresentadas a concurso deve estar identificado/a, por qualquer forma, 

o/a autor/a do projeto. 

 

25. Os direitos de autor e de propriedade industrial sobre o símbolo gráfico e adaptações selecionadas 

passam a pertencer, em exclusivo, à AICEP, E.P.E., que os poderá registar como tal, reservando-se 

ainda o direito de os adaptar e utilizar na conceção e desenvolvimento de outros suportes de 

comunicação e produtos de “merchandising”, além do referido nestes Termos de Referência. 

 

26. A apresentação a concurso implica o reconhecimento e a aceitação, por parte do concorrente 

vencedor, de que terá apenas direito a recebimento do respetivo prémio, e de que será 

expressamente vedada a utilização para qualquer outro efeito ou a cedência a terceiros do logótipo 

selecionado. 

 

27. Serão pré-selecionadas as 5 propostas com maior classificação, sendo somente escolhida e premiada 

uma proposta, ou seja, a que reunir a maior classificação, considerada esta a vencedora. 

 

28. As restantes 4 propostas pré-selecionadas serão consideradas como propostas suplentes, caso a 

proposta vencedora não cumpra os requisitos de elegibilidade exigidos pós seleção e anúncio da 

mesma, identificados nestes Termos de Referência nos pontos 30 e 31. Caso o autor da proposta 

vencedora anunciada não cumpra os referidos requisitos, será selecionada e atribuído o prémio à 

proposta pré-selecionada, classificada em segundo lugar e assim sucessivamente. 

 
29. Os trabalhos devem ser submetidos no prazo de quinze (15) dias a contar da data da publicitação no 

sítio de internet da PE2020 (ver em: https://portugalexpo2020.pt/noticias-news/) e no sítio de 

internet da AICEP (ver em: www.portugalglobal.pt). Os resultados serão divulgados nos referidos 

sítios de internet. O vencedor será notificado por email. 

 

30. O autor da proposta vencedora terá obrigatoriamente de fazer prova e enviar para a adjudicante, 

num prazo máximo de 5 dias úteis após contacto de divulgação do vencedor, os seguintes 

documentos: 

a) Certificado de matrícula da instituição de ensino superior que frequenta à data deste 

procedimento; 

b) Declaração de não divida às Finanças; 

c) Declaração de não divida à Segurança Social; 

d) Certificado do registo criminal. 

 
31. O autor da proposta vencedora terá obrigatoriamente de enviar todos os elementos referidos no 

ponto anterior no prazo máximo de cinco (5) dias úteis após a notificação do resultado do concurso. 

 
32. Após o cumprimento dos requisitos que constam nos dois pontos anteriores (30 e 31) o autor da 

proposta vencedora receberá um prémio, correspondente a uma viagem de ida e volta de Lisboa <-> 

Dubai, com estadia incluída e bilhete para visitar a Expo 2020 Dubai e o pavilhão de Portugal, 

válido para 1 pessoa. 

 

33. A entidade adjudicante não tem a intenção de celebrar, na sequência do concurso, por ajuste 

direto ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, um contrato de prestação de 

serviços destinado a adquirir planos, projetos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na 

concretização ou no desenvolvimento do ou dos trabalhos de conceção selecionados neste concurso. 

 

https://portugalexpo2020.pt/noticias-news/
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34. Para mais informações contactar a organização através do endereço de info@portugalexpo2020.pt 

ou pelo telefone (+351) 220 405 370 [segunda a sexta, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
 

  

mailto:info@portugalexpo2020.pt%20?subject=Mais%20informações%20sobre%20novo%20símbolo%20gráfico%20da%20PE2020D
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome completo)   , portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte nº  , 

válido até    /    /  , residente em  , (Rua    ou    equivalente, código postal e 

localidade),   telefone/telemóvel nº  , email  , declara conhecer e aceitar integralmente o Termos 

de Referência e as condições do concurso “Criação e conceção do símbolo gráfico para a participação 

portuguesa na Expo 2020 Dubai”. 

 

Mais declara que o trabalho apresentado é inédito e original, pelo que desde já assume toda e qualquer 

responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos 

conexos, bem como de direitos de propriedade industrial. 

 

Declara ainda que, caso venha a ser premiado, todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao 

trabalho submetido a concurso passarão a ser propriedade exclusiva da AICEP, E.P.E. 

 

 

 ,  de   de   

 

 

 

 

 

(Assinatura conforme Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/Passaporte) 
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ANEXO II 

LIGAÇÕES ÚTEIS 

 

 

Considera‐se obrigatória e útil a consulta dos seguintes sítios de internet, para a criação e conceção do 

símbolo gráfico para a participação portuguesa na Expo 2020 Dubai: 

 

 

De consulta obrigatória: 

 

Criação do símbolo - Portugal Expo 2020 Dubai 

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/ 

 

Enquadramento da participação portuguesa na Expo 2020 Dubai, in Diário da República, 1.a série—N.o 246—

21 de dezembro de 2018, páginas 5878 - 5883 

https://dre.pt/application/conteudo/117471254 

 

Regras, anexos e ficheiros gráficos em formato digital 

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/  

 

 

De consulta útil: 

 

Bureau International des Expositions (BIE) 

https://www.bie-paris.org/ 

 

Expo 2020 Dubai 

https://www.expo2020dubai.com/ 

 

Portugal Expo 2020 Dubai 

https://portugalexpo2020.pt 

 

República Portuguesa – XXII Governo 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22 

 

AICEP, E.P.E. 

http://www.portugalglobal.pt 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/
https://dre.pt/application/conteudo/117471254
https://portugalexpo2020.pt/simbolo/
https://www.bie-paris.org/
https://www.expo2020dubai.com/
https://portugalexpo2020.pt/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22
http://www.portugalglobal.pt/
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ANEXO III 

REGRAS, NORMAS E FICHEIROS PARA ADAPTAÇÕES VISUAIS OBRIGATÓRIAS 

 

ENQUADRAMENTO  

 

Portugal participa assiduamente em exposições mundiais desde 1851, organizou e foi anfitrião da Expo 98 em 

Lisboa e as duas últimas participações portuguesas neste tipo de eventos ocorreram na Expo 2008 Zaragoza e 

na Expo 2010 Shanghai.  

 

 

 
 

 

 

Com o objetivo de manter uma coerência e uniformidade da identidade visual da marca das participações 

oficiais nestes eventos, de forma a potenciar a sua notoriedade, foi decidido que a participação portuguesa 

na Expo 2020 Dubai, manterá obrigatoriamente a identidade tipográfica ou logótipo das duas presenças 

anteriores. O que se pretende nesta ação é criar um novo SÍMBOLO gráfico que, em conjunto com a 

identidade tipográfica já definida (LOGÓTIPO) forme uma nova MARCA – Portugal Expo 2020 Dubai - que 

represente visualmente a missão desta participação portuguesa nesta “World Expo” a realizar no Dubai de 

Outubro de 2021 a Março de 2022. 

 
Para sustentar o desenvolvimento conceptual das novas propostas, os participantes desta ação devem 

consultar todo o enquadramento temático, técnico e institucional, publicado no Diário da República, 1.a 

série—N.o 246—21 de dezembro de 2018, páginas 5878 – 5883. 

(https://dre.pt/application/conteudo/117471254). 

 

 
 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/117471254


 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar, 1700-158 LISBOA 

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500  Contact Centre: 808 214 214   aicep@portugalglobal.pt   www.portugalglobal.pt 

Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto  Nº 1 • NIPC 506 320 120  

IDENTIDADE TIPOGRÁFICA OU LOGÓTIPO A UTILIZAR 

 

A identidade tipográfica ou logótipo a utilizar, é composta por a palavra “PORTUGAL” usando o tipo de letra 

(LOCATOR DISPLAY BOLD) e a designação “EXPO 2020 DUBAI” usando o tipo de letra (LOCATOR DISPLAY BOLD 

e REGULAR), ambas com a com as seguintes referencias cromáticas: Pantone Process Black C | CMYK: 

90/80/70/100 | RGB: 0/0/0. 

 

 

 
 

Identidade tipográfica ou logótipo (MANTER OBRIGATORIAMENTE) 

ficheiro digital em: https://portugalexpo2020.pt/simbolo/  

 

 

 

TIPOGRAFIA OFICIAL 

 

Principal (utilizar somente em maiúsculas) 

 

 

 

 

  

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/
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Auxiliar 1 

 

 

 

 

Auxiliar 2 (utilizar somente em árabe) 
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VARIAVÉIS COMPORTAMENTAIS 

 

Eis os exemplos e anexos para entrega dos elementos obrigatórios do ponto 17, do Termos de Referência. 

Todos estes exemplos estão em formato digital em: https://portugalexpo2020.pt/simbolo/. 

 

 

a) a criação e conceção de um símbolo gráfico referente à PE2020D, apresentado 

isoladamente a cores; 

b) a criação e conceção de um símbolo gráfico referente à PE2020D, apresentado 

isoladamente a cores: 

 

a) b) 

  

 

c) o símbolo gráfico criado para a alínea a), adaptado e harmonizado à marca tipográfica 

oficial da PE2020D, na versão original: 

 

 

 

d) o símbolo gráfico criado para a alínea a), adaptado e harmonizado à marca tipográfica 

oficial da PE2020D, na versão complementar árabe: 

 

 

e) a composição gráfica apresentada na alínea c), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão original: 

 

https://portugalexpo2020.pt/simbolo/
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f) a composição gráfica apresentada na alínea d), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão bilingue: 

 

 

 

g) a composição gráfica apresentada na alínea e), adaptado e harmonizado à marca e regras 

oficiais da Expo 2020 Dubai, na versão árabe: 

 

 

 

h) a composição gráfica apresentada na alínea c), adaptado com marcas de “shareholers”, 

como apoios, parceiros e patrocinadores entre outros: 
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ANEXO IV 

Instituições de Ensino Superior, registadas com cursos relacionados com design, na área de Artes e 

Humanidades, em Portugal 

(DGES – Direção Geral de Ensino Superior - 23.11.2020) 

 

 

UNIVERSITÁRIO 
Público 
 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
UNIVERSIDADE DA MADEIRA 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
Privado 
 
ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO 
INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES 
INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 
UNIVERSIDADE EUROPEIA 
UNIVERSIDADE LUSÍADA 
UNIVERSIDADE LUSÍADA - NORTE 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
 
POLITÉCNICO 
Público 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 
Privado 
 
ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DE GUIMARÃES 
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA MAIA 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING DO PORTO 
INSTITUTO SUPERIOR D. DINIS 
ISEC LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 
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ANEXO V 

Modelo de Avaliação das Propostas 
 

 

O critério de seleção é o da Proposta com maior pontuação e os fatores que o densificam são: 
a) Originalidade; b) Versatilidade e plasticidade do símbolo gráfico; c) Qualidade técnica da 
proposta; d) Harmonização dos elementos obrigatórios. 

 

O resultado do critério de seleção é soma ponderada dos 4 subfatores em avaliação. 
 
Os coeficientes de ponderação de cada uns dos fatores apresentados, terão as ponderações indicadas 
na tabela, infra: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficará classificada em primeiro lugar a proposta que que apresente, no somatório de todos os 

fatores de avaliação, o valor mais elevado, considerando que: 

 

PF = (AT1*0,20) + (AT2*0,20) + (AT3*0,40) + (AT4*0,20) 

 

 

a) Originalidade (AT1) 20% 

A proposta apresentada destaca-se singularmente e apresenta um forte grau de inovação e diferenciação, 
relativamente a vários símbolos existentes de entidades visuais em participações neste tipo de evento 

10 

A proposta apresentada não se destaca relativamente a vários símbolos existentes de entidades visuais em 

participações neste tipo de evento, mas apresenta um grau de inovação e diferenciação parcial em alguns 

pontos 

5 

A proposta apresentada não se destaca, nem apresenta pontos inovadores e diferenciadores 

relativamente a vários símbolos existentes de entidades visuais em participações neste tipo de evento 
0 

b) Versatilidade e plasticidade do símbolo gráfico (AT2) 20% 

A proposta apresentada é versátil e possui uma forte capacidade de adaptação plástica aos símbolos 

propostos aos diversos meios e ambientes onde será aplicado e utilizado 
10 

A proposta apresentada possui alguma versatilidade, mas permanecem algumas incapacidades de 

adaptação plástica aos símbolos propostos aos diversos meios e ambientes onde será aplicado e utilizado 
5 

A proposta apresentada não apresenta versatilidade nem capacidades de adaptação plástica aos símbolos 

propostos aos diversos meios e ambientes onde será aplicado e utilizado 
0 

c) Qualidade técnica da proposta (AT3) 40% 

A proposta apresentada responde e supera os 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 10 

A proposta apresentada responde, mas não supera os 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 8 

A proposta apresentada responde a 3 dos 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 6 

A proposta apresentada responde a 2 dos 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 4 

A proposta apresentada responde a 1 dos 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 2 

A proposta apresentada não responde a qualquer um dos 4 parâmetros técnicos descritos neste ponto 0 

d) Harmonização dos elementos obrigatórios (AT4) 20% 

A proposta apresentada cumpre na integra os níveis de compatibilidade, cumprimento das regras e 
normas de adaptações visuais que constam no Anexo III dos Termos de Referência. 

10 

A proposta apresentada cumpre parcialmente os níveis de compatibilidade, cumprimento das regras e 

normas de adaptações visuais que constam no Anexo III dos Termos de Referência. 
5 

A proposta apresentada não cumpre nenhum dos níveis de compatibilidade, cumprimento das regras e 

normas de adaptações visuais que constam no Anexo III dos Termos de Referência. 
0 
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Em que: 

 

PF = Pontuação Final; 

 

AT1 = Fator a) Originalidade; 

AT2 = Fator b) Versatilidade e plasticidade do símbolo gráfico; 

AT3 = Fator c) Qualidade técnica da proposta;  

AT4 = Fator d) Harmonização dos elementos obrigatórios 

 

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão adotados, de forma sucessiva e enquanto 

se mantiver o empate, os critérios de desempate a seguir discriminados:  

 

1.º) Maior pontuação obtida no fator “Qualidade técnica da proposta”; 

 

2.º) Maior pontuação obtida no fator “Originalidade”; 

 
3.º) Em caso de manutenção do empate após a aplicação dos métodos antecedentes, será realizado 
um sorteio, a decorrer nas instalações da AICEP, a desenrolar presencialmente com os 
representantes legais dos concorrentes cujas propostas se encontrem empatadas, do qual será 
lavrada ata, assinada por todos os presentes.  


