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Regulamento do concurso “uma mascote para o nosso balcão” 

 

1. Promotor  

 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro E. P.E., doravante designado CHTMAD, promove um 

concurso para a criação de uma mascote para o projeto Balcão Único 360º, um Sistema de Apoio à 

Modernização e Capacitação da Administração Pública 2020 (SAMA).  

 

O presente regulamento visa estabelecer as normas de acesso a este concurso.  

 

 

2. Objetivos 

 

O concurso visa a criação de uma proposta de mascote para a promoção e divulgação do projeto, podendo 

vir a ser utilizada em todas as atividades e material comunicacional respeitante ao mesmo. Esta mascote irá 

representar a identidade deste projeto e reforçar a do CHTMAD. Deverá, por isso, estar em consonância 

com a imagem que tem vindo a ser criada para a instituição, desde outubro de 2016, data em que se lançou 

a ecomarca, agora em vigor.  

 

 

3. Participantes  

 

Com a realização deste concurso, o CHTMAD pretende envolver a comunidade e obter dela uma 

participação ativa. Assim, o concurso destina-se a todos os cidadãos que queiram apresentar uma proposta 

de mascote para este projeto. Os participantes podem enviar as suas contribuições, a título individual ou 

coletivo. Cada participante pode apenas enviar uma proposta.  

 

Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a respetiva 

autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de eventuais reclamações de terceiros no que diz 

respeito a violação de direitos de propriedade intelectual, ou outros que decorram da lei aplicável.  

 

Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento.  

 

  



4. Requisitos 

 

Entendemos que qualquer elemento comunicacional que surja associado aos serviços|instalações do 

CHTMAD deverá estar devidamente enquadrado no conceito que subjaz à ecomarca “chtmad”, com vista a 

edificar uma imagem coerente e coesa para a instituição e, por conseguinte, sólida e facilmente 

reconhecível. 

 

O conceito do “chtmad”  

O aumento da longevidade humana, em simultâneo com o aumento da qualidade de vida, são os 

promotores de grande parte das investigações realizadas na área da saúde. 

 

Uma das formas de promover essa melhoria na qualidade de vida é implementar medidas preventivas para 

evitar o aparecimento de complicações patológicas, nomeadamente pela adoção de estilos de vida mais 

saudáveis. 

 

O avanço tecnológico tem afastado progressivamente o homem da sua essência – a natureza, e acredita-se 

que este distanciamento nos torna mais propensos a situações de doença, pelo que, o conceito inerente à 

ecomarca assenta num forte apelo para o regresso às nossas origens, ou seja, ter vivências mais próximas 

da natureza, da qual somos parte integrante.  

 

Para mais informações sobre o assunto poderá aceder a http://www.chtmad.min-saude.pt/identidade-visual. 

 

Por este motivo iremos valorizar propostas que utilizem elementos gráficos alusivos a este tema e que 

constituam a representação de algum elemento que faça parte da paisagem natural pertencente à área de 

abrangência do chtmad.  

 

As escolhas feitas deverão ser explicadas e defendidas numa memória descritiva com, no máximo 1500 

caracteres, incluindo espaços. 

 

 

5. Apresentação das propostas 

 

A candidatura deverá ser apresentada em formato digital e enviada para o endereço eletrónico 

mascote@chtmad.min-saude.pt com a seguinte informação no corpo do mail: 

- nome do concorrente,  

- nº do cartão de cidadão, 

- data de nascimento, 

- residência, 

- e-mail, 

http://www.chtmad.min-saude.pt/identidade-visual
mailto:mascote@chtmad.min-saude.pt


  

- nº de telemóvel, 

- pseudónimo. 

 

 O pseudónimo que servirá para associar o candidato à proposta submetida. Assim, deverá anexar ao mail 

uma pasta zipada identificada apenas com o pseudónimo escolhido.  

Nessa pasta deverá constar:  

- uma imagem com a mascote em formato png com as dimensões de 297x297 mm 

- um texto com a memória descritiva em formato pdf, tamanho A4 

- uma imagem da mascote em formato eps 

- uma imagem com uma composição gráfica com a mascote e resumo da memória descritiva (com o máximo 

de 200 caracteres, incluindo espaços), em formato png com a resolução de 72 dpi e as dimensões de 

2048x2048 pixels 

 

Todos os ficheiros anexados à candidatura deverão estar identificados apenas com o pseudónimo. 

 

 

6. Prazo de entrega  

 

O prazo de entrega dos trabalhos termina às 23h 59 do dia 13 de dezembro de 2020. As propostas 

submetidas após essa data não serão consideradas. 

 

 

7. Avaliação  

 

Uma equipa constituída por Sandra Baptista, designer do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(a quem cabe o voto de qualidade), Rute Bastardo, docente da Escola de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fernando Machado, técnico de multimédia da Câmara 

Municipal de Vila Real e Nelson Rocha, diretor de curso do Programa Doutoral em Ciências e Tecnologias da 

Saúde da Universidade de Aveiro, irá ficar responsável pela verificação da conformidade das propostas 

apresentadas e pela seriação dos 5 melhores trabalhos.  

 

As propostas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 

a) Adequação ao conceito 70%; 

b) Qualidade técnica 30%. 

 



Na sequência da seriação efetuada, caberá à comunidade e aos funcionários do CHTMAD a atribuição do 1º, 

2º e 3º prémio do concurso, mediante votação numa plataforma a divulgar oportunamente e obterão o 

seguinte peso na decisão: 

- votação da comunidade (20%); 

- votação dos funcionários (35%); 

- votação do conselho de administração do CHTMAD (45%). 

 

Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha os requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o júri 

poderá não adotar o trabalho vencedor como sua mascote. O concurso é interdito a qualquer elemento do júri 

assim como às demais pessoas envolvidas na sua organização.  

 

 

8. Prémios  

 

Os 3 primeiros lugares serão premiados com as seguintes ofertas: 

1º prémio – um computador portátil (surface ou Mac), 

2º prémio – um tablet (surface ou IPAD), 

3º prémio – uma visita ao Innovationa Center da Konica Minolta Portugal + visita guiada a uma empresa de 

artes gráficas.  

 

 

9. Direitos de propriedade 

 

Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao CHTMAD os direitos de propriedade dos 

trabalhos selecionados e aceitar o seu uso pelo CHTMAD.  

 

Ao trabalho vencedor, será dado o uso que a mesma entender conveniente.  

 

O autor do trabalho vencedor autoriza ou disponibiliza-se para realizar pequenos reajustes à proposta 

vencedora, caso a equipa designada, pelo CHTMAD, para a verificação e seriação dos trabalhos, assim o 

entenda.  

 

 

10. Publicação de resultados  

 
Os concorrentes premiados serão informados dos resultados através de contacto direto, via telefone.  



  

11. Proteção dos dados pessoais 

 

A entidade promotora é responsável pelo tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelos 

candidatos no âmbito do presente concurso, garantindo a segurança e confidencialidade dos 

mesmos. 

Após o termo do concurso, todos os dados dos candidatos não selecionados serão eliminados.  

 

 

12. Reclamações 

Qualquer reclamação ou esclarecimento deverá ser solicitado junto da organização do concurso, 

através do serviço e comunicação e imagem do CHTMAD, pelo e-mail: gci@chtmad.min-saude.pt  

mailto:gci@chtmad.min-saude.pt
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