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REGULAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 
a. O presente concurso destina-se à criação de um desenho original que 

servirá de base para a criação de uma mascote da associação Casa da Gaia 
– CCDR 

b. Esta é uma iniciativa da Casa da Gaia – CCDR 
2. OBJETIVO 

a. O concurso visa selecionar e premiar um desenho original, a adotar pela 
direção da Casa da Gaia enquanto mascote da associação nos eventos 
promovidos por si. 

b. Sugestão de um nome para a respetiva mascote. 
c. Este concurso pretende contribuir para a participação da comunidade nos 

eventos da Casa da Gaia. 
3. DESTINATÁRIOS 

a. O concurso é aberto à comunidade em geral. 
4. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

a. São admitidas candidaturas só a título individual 
b. Cada candidato poderá entregar no máximo 2 projetos. 

5. CARACTERIZAÇÃO DO OBJECTO DO CONCURSO  
a. O objeto do presente concurso compreende a criação de um desenho de 

uma mascote, passível de ser transformado num fato que possa ser 
vestido por uma pessoa.  

b. O desenho deverá ser inédito e original, da autoria do candidato e tem 
que destinar-se, exclusivamente, aos fins do presente concurso, não 
podendo ser publicado ou exposto anteriormente.  

c. O candidato é responsável pela originalidade do desenho apresentado, 
pelo que, em caso de eventual utilização de elementos que não sejam da 
sua autoria, devem ser salvaguardados os respetivos direitos de autor 
através de declaração emitida para esse efeito pelo candidato. 

6. APRESENTAÇÃO A CONCURSO 
a. O projeto de mascote deverá ser submetido em formato digital, em 

ficheiro PDF, através do preenchimento do formulário disponível em 
www.casadagaia.pt 

7. PRAZOS 
a. Entrega de projetos até às 23:59h do dia 31/01/2021 (hora local) 
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8. AVALIAÇÃO 
a. Para a avaliação das propostas, será constituído um júri, composto por 1 

elemento da Direção da Casa da Gaia (presidente do júri), por um 
professor de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe e por 
um sócio fundador da Casa da Gaia convidado para o efeito. 

b. A avaliação das propostas de mascote terá duas fases: votação feita pelo 
público e a classificação feita pelo júri, tendo o presidente do júri voto de 
qualidade.  

c. Primeira fase – votação público 
i. Todas as propostas de mascote serão disponibilizadas na página 

de Facebook da Casa da Gaia (http://www.facebook.com/cdgaia), 
onde estarão sujeitas durante o período de 1 a 12 de fevereiro de 
2021 à votação do público, através de likes/adoros, em que 1 
like/adoro equivale a 1 voto.  

ii. Em alternativa, quem optar por não votar através de Facebook, 
poderá fazê-lo em pessoa na sede da Casa da Gaia, nos dias úteis, 
das 14h às 19h. 

iii. Passam à segunda fase, 20% das candidaturas, sendo o critério de 
seleção as candidaturas mais votadas. 

d. Numa segunda fase, as candidaturas selecionadas serão colocadas à 
avaliação do júri constituído pelos membros referidos anteriormente, que 
terá como critérios de avaliação:  

i. originalidade e criatividade,  
ii. relação com a identidade da associação  

iii. representação dos valores do associativismo. 
e. Da decisão do júri não caberá recurso. 
f. Caso a direção da Casa da Gaia considere que no final do prazo para envio 

de propostas não exista um mínimo adequado de mascotes para lançar a 
votação, reserva-se o direito de prolongar o prazo para envio de 
propostas.  

g. Caso a Casa da Gaia – CCDR considere que as propostas enviadas não 
cumprem os critérios mínimos de qualidade e adequação, reserva-se o 
direito de não selecionar nenhuma das propostas para a realização da 
mascote. 

9. PRÉMIO 
a. Ao autor do desenho vencedor é atribuído: 

i. Um prémio monetário no valor de 100€ 
b. Os autores das restantes candidaturas receberão um diploma de 

participação 
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10. RESULTADOS 
a. A entrega dos prémios ocorrerá em sessão solene na sede da associação, 

em data e hora a definir, com a exposição dos melhores desenhos. 
b. O vencedor será contactado pela Casa da Gaia via email/telefone a 

informar da decisão. 
11. DIREITOS DE AUTOR 

a. A inscrição no concurso implica a aceitação que a Casa da Gaia – CCDR fica 
titular dos direitos de autor do desenho vencedor e pode, em toda e 
qualquer atividade por ela promovida no âmbito do seu plano de 
atividades e de eventos subsequentes, editar, divulgar, utilizar e 
reproduzir livre e gratuitamente o desenho. 

b.  Sem prejuízo de eventuais alterações inerentes à adaptação do desenho 
para fato, será respeitada a genuinidade do projeto vencedor. 

12. Proteção de dados pessoais 
a. A Casa da Gaia é responsável pelo tratamento dos dados pessoais 

disponibilizados pelos candidatos no âmbito do presente concurso, 
garantido a segurança e confidencialidade dos mesmos. 

b. Após o concurso os dados dos candidatos serão eliminados. 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos do 
presente regulamento. 

b. O não cumprimento de qualquer um dos termos do presente 
regulamento, por parte de qualquer uma das candidaturas, implica a 
invalidação da proposta em causa. 

c. Todas as situações não contempladas por este Regulamento serão 
decididas caso a caso pelo Júri do Concurso. 

d. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado para o email: 
geral@casadagaia.pt 

 

A Direção da Casa da Gaia  

 


