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1. TEMA 
É reconhecido que o Mercado da Praça da Fruta é o mais antigo evento diário da cidade de                  
Caldas da Rainha, detendo um grande potencial desencadeador de estratégias de           
desenvolvimento económico e cultural da cidade, sendo um dos fatores diferenciadores de            
identidade e que fortalece o sentimento de pertença dos munícipes.  
O peso simbólico da Praça da Fruta reúne todas as características para se tornar numa               
marca identitária e comercial, que valorize e potencie o mercado diário e a produção              
agrícola local e regional. Esta marca vincula a renovação do centro histórico com o              
relançamento do Mercado da Praça da Fruta como espaço ativo numa nova ideia de cidade,               
rumo ao desenvolvimento comunitário. 
Pelas suas características o Mercado da Praça da Fruta é um dos motores para o               
desenvolvimento socio-económico local. 
 

ENQUADRAMENTO GERAL 

A Marca Praça da Fruta resulta de um projeto aprovado em Orçamento Participativo da              
Câmara de Caldas da Rainha do ano de 2013. Enquadrado no âmbito do projeto, decorre o                
presente concurso, o qual visa a seleção da Identidade Gráfica do Mercado da Praça da               
Fruta.  
 

1.1. OBJETIVOS 
A proposta da Identidade Gráfica da Marca Praça da Fruta deverá transmitir todos os              
conceitos inerentes ao Mercado, bem como o seu potencial dentro do espetro do             
desenvolvimento económico e cultural da cidade. Esta Identidade estará presente em todas            
as iniciativas realizadas pela Marca Praça da Fruta. 
O concurso visa eleger as 3 melhores propostas (primeiro prémio e 2 menções honrosas),              
segundo critérios de mérito artístico, singularidade plástica e gráfica, em adequação com o             
pretendido, que traduzam a iconografia da Praça da Fruta. 
A proposta deverá representar principalmente a “Praça da Fruta”, Praça da República de             
Caldas da Rainha, e deverá ter em conta a introdução (1. Tema) acima descrita. 
 
 

2. OBJETO 
O objeto do presente concurso é constituído pela criação da Identidade Gráfica do Mercado              
da Praça da Fruta, a qual será utilizada como elemento identificativo da Marca em vários               
suportes, nomeadamente: sede, eventos organizados pela Marca Praça da Fruta, página           
oficial da Marca, imagens e vídeos de divulgação desenvolvidos ao longo do projeto Marca              
Praça da Fruta, documentos oficiais, produtos lançados pela Marca, entre outros. 
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2.1 REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
A cada concorrente individual ou a cada grupo será apenas dada a oportunidade de              
concorrer com uma proposta. 
As propostas a concurso deverão ser entregues em suporte digital, em extensão .PDF e/ou              
.JPEG (300dpi), acompanhadas pelo documento original vetorizado, respetiva Memória         
Descritiva e Ficha de Inscrição do(s) autor(es) do projeto. 
A Memória Descritiva deverá ter o limite máximo de 3 páginas, onde o tipo de letra deverá                 
ser Arial 11 com espaçamento entre linhas “single” e margens de 2,50 cm. 
 
 
 
 

3. TERMOS E CONDIÇÕES  

3.1. SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 
A inscrição é feita através do envio dos Documentos de Candidatura em papel para o               
Destinatário. (3.2. Documentos de Candidatura) 
O envio do formato digital é feito por correio eletrónico, incluindo a proposta em vetor               
para avaliação. 
Os candidatos não podem identificar o objeto de candidatura, de modo a que se garanta o                
anonimato durante a avaliação. 
Para cada candidatura será apenas considerado o último objeto de candidatura submetido            
por correio eletrónico. 
Na falta de qualquer um dos elementos de inscrição descritos a candidatura não será              
considerada. 
A organização pode solicitar outros elementos, por necessidade técnica para a candidatura,            
que não constem no presente regulamento. 
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3.2. DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 
Envio por correio postal: 
1) Ficha de Inscrição ; (Anexo I) 
2) Declaração de Aceitação do(s) autor(es) devidamente assinada; (Anexo II) 
3) Fotocópia do elemento de identificação do(s) concorrente(s) (Bilhete de Identidade,           
Cartão do Cidadão ou Passaporte). 

Envio por correio eletrónico:  
4) Proposta de Identidade Gráfica não identificada; 
5) Memória Descritiva; 
6) Ficha de Inscrição (formato digital). 
 

3.3. DATAS DE CANDIDATURA 
A entrega de propostas deverá ser realizada entre 2 de março a 17 de abril de 2015. 
 

3.4. MODO E LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 
Os documentos de candidatura devem ser enviados por correio para o Destinatário,            
devidamente preenchidos e assinados,  para a morada abaixo indicada. 
 

DESTINATÁRIO 

CoopCASA 
Rua Moinho de Vento, nº 3  2º andar 
2500  239 Caldas da Rainha 
Portugal 
 

O formato digital da proposta de Identidade Gráfica, Memória Descritiva, e Ficha de Inscrição                           
do(s) autor(es) deverão ser enviados por correio eletrónico, abaixo indicado. 

E-MAIL 

concursomarcapf@gmail.com 
 
 
  

 5|11 



 

4. ELEGIBILIDADE 
Pode candidatar-se a concurso qualquer pessoa singular ou coletiva, sem restrição quanto            
ao número de pessoas, de nacionalidade portuguesa ou de qualquer país da União Europeia,              
e ainda os regularmente residentes em Portugal, com idade superior a 18 anos (inclusivé). 
 
Consideram-se elegíveis os projetos que atendam à seguinte condição: 
Projetos integralmente originais e inéditos, nunca antes submetidos a concursos,          
apresentações públicas ou avaliações académicas/científicas, nem objeto de apresentação         
ou implementação pública ou privada, interna ou externa.  

4.1. EXCLUSÕES 
As propostas a concurso que não preencham os requisitos de elegibilidade serão rejeitadas e              
consideradas excluídas do presente concurso. 
As propostas submetidas ou entregues fora dos prazos fixados neste regulamento           
consideram-se igualmente excluídas. 
As propostas que não tenham minimamente a ver com o Objeto deste concurso. 
 
 
 

5. CRONOGRAMA 
• Prazo limite para receção das candidaturas: de 2 de março, até às 23h59 de 17 abril 2015; 
• Administração das propostas recebidas pelo Intermediário: de 18 a 22 de abril 2015; 
• Envio das propostas e Avaliação do Júri: de 23 de Abril a 5 de maio de 2015; 
• Reunião do Intermediário e Júri para a seleção dos vencedores: 6 de maio de 2015; 
• Divulgação dos resultados: 8 de maio 2015; 
• Evento para entrega dos prémios: 15 de maio de 2015. 
À CoopCASA reserva-se o direito de alterar as datas propostas, caso se considere necessário              
para o sucesso deste concurso.  

6. PRÉMIOS 
O vencedor receberá um prémio no valor de 1000 euros. 
Serão ainda atribuÍdas duas menções honrosas ao segundo e terceiros lugares. 
Os trabalhos serão selecionados e mostrados numa exposição pública da responsabilidade da            
Marca Praça da Fruta. 
 

7. CONFIDENCIALIDADE E REGISTO DO DESIGN 
A CoopCASA assegurará que os seus colaboradores e os elementos do Júri não divulgarão              
qualquer informação relativa aos projetos a concurso antes da divulgação do resultado do             
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mesmo. Sem prejuízo do precedente, a CoopCASA não tomará quaisquer medidas nem            
assume a obrigação ou qualquer compromisso para proteger a confidencialidade e outros            
direitos dos candidatos ou dos projetos, para além dos expressamente assumidos neste            
regulamento. 
As candidaturas vencedoras cederão gratuitamente e em exclusivo à CoopCASA os direitos            
do Design do objeto da sua candidatura. Os participantes têm direito a registar a sua               
proposta em qualquer altura. Contudo, o registo gratuito será assegurado ao projeto            
vencedor deste concurso, registo este que será feito com direitos cedidos à Marca Praça da               
Fruta da responsabilidade da CoopCASA. Para o efeito, o candidato vencedor cooperará com             
a CoopCASA praticando todo os atos necessários inerentes a esse registo. O vencedor do              
primeiro prémio ficará ainda responsável pela criação do Manual de Normas da proposta,             
Manual que será pedido após a atribuição do primeiro lugar. O primeiro prémio será apenas               
libertado após a recepção do referido Manual de Normas, o qual ficará à inteira              
responsabilidade do vencedor.  
 

7.1 DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
Os participantes garantem que as propostas a concurso são da sua autoria,            
responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a respetiva publicação e exposição não            
infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial            
de terceiros. 
A CoopCASA salvaguardará os direitos de autor das obras entregues à sua guarda, no âmbito               
do projeto Marca Praça da Fruta. 
Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos por lei, a propriedade das reproduções dos              
trabalhos selecionados e premiados é pertença da organização, ficando esta, desde já,            
autorizada a exibi-las nos espaços consagrados para o efeito, no âmbito do projeto Marca              
Praça da Fruta, cedidos os direitos de autor das respetivas obras por parte dos              
concorrentes. 
 
 

8. AVALIAÇÃO 

8.1. PAINEL DE JURADOS E INTERMEDIÁRIO 
O Júri é constituído por cinco elementos, nomeadamente o Sr. VicePresidente da CMCR                         
Dr. Hugo Oliveira, Mário Caeiro (Docente da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da                               
Rainha), Patrícia Faustino (Eletricidade Estética), Patrícia Rijo (DAR  Design Advanced                     
Resources) e Ricardo Santos (Docente da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da                             
Rainha). 
 
Os trabalhos inscritos serão avaliados pelo Júri de 22 de abril a 6 de maio de 2015. 
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O Intermediário é composto por dois elementos, nomeadamente: Inês Silveiro e Alexandre            
Cunha. 
O Intermediário terá as seguintes tarefas: 

● Analizar as propostas recebidas entre os Documentos de Candidatura e os Objetos de             
candidatura para verificar se estão de acordo com os critérios de Elegibilidade; 

● Numerar os objetos de candidatura, por ordem de chegada ao e-mail do concurso e              
encaminhados em conjunto para os elementos do Júri para avaliação; 

● Participar na reunião de seleção dos premiados como observadores e receber a            
avaliação do Júri para a tabela de avaliação final. 

 

8.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O Júri avaliará os participantes numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) tendo em consideração                
os seguintes parâmetros: 
a. Contexto Praça da Fruta – 50% 
b. Capacidade de reprodução gráfica – 10% 
c. Legibilidade – 10% 
d. Clareza de comunicação - 10% 
e. Notoriedade - 10% 
f. Criatividade - 10% 
 
 
A listagem das propostas e posterior avaliação será publicada nos diferentes meios de             
comunicação inerentes à comunicação do Projecto Marca Praça da Fruta.  
As deliberações do Júri referentes à seleção e premiação das obras a concurso são              
definitivas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso. 
As decisões do júri serão tomadas por consenso, serão soberanas e delas não haverá direito               
a recurso. 

8.3 COMUNICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
Entre os dias 7 e 8 de maio de 2015, a CoopCASA procederá à divulgação da Candidatura                 
Vencedora, no sítio da internet e os respetivos candidatos contactados por e-mail. Realizará             
também um evento para divulgação e entrega do prémio à candidatura vencedora, bem             
como duas Menções Honrosas a outros candidatos cujas propostas tenham um reconhecido            
mérito. 
A data de realização do evento será divulgada no sítio da internet e os finalistas informados                
por carta registada com aviso de receção.  
A Marca Praça da Fruta promoverá uma exposição dos logótipos apresentados a concurso,             
dentro dos seis meses subsequentes à publicação dos resultados. No âmbito de qualquer             
exposição das obras, estas serão sempre acompanhadas de informação relativa à sua autoria             
e os seus autores notificados previamente. 
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9. CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS  
A participação no concurso implica a aceitação deste regulamento. 
Qualquer situação omissa no presente regulamento será alvo de resolução por parte da             
organização, não sendo passível de recurso. 
 
 
 

10. CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
 
CoopCASA - Cooperativa para a Acção Social e Artística, CRL 
c.a.s.artistica@gmail.com 
www.coopcasa.wordpress.com 
www.facebook.com/coopcasapt 
 
 
 
  

 9|11 

mailto:c.a.s.artistica@gmail.com
mailto:c.a.s.artistica@gmail.com
https://www.facebook.com/coopcasapt
mailto:c.a.s.artistica@gmail.com


ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
NOME: 
 
DATA DE NASCIMENTO: 
 
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (BI/CC/PASSAPORTE): 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA/PROFISSÃO: 
 
MORADA DE RESIDÊNCIA: 
 
DATA DE ENVIO DO OBJETO DE CANDIDATURA:       \  _ \ 2015 
 
E-MAIL: 
 
CONTACTO TELEFÓNICO: 
 
FORMATOS ENTREGUES: 
 
DADOS PARA RECEÇÃO DO PRÉMIO (NIF): 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
_____________________________________, nascida(o) em ___/____/___, _________     
portador do B.I/C.C./Passaporte n.º _______________ de (data)____________ emitido        
em ________________, residente em _________________________________, código      
postal ______-____, localidade_________________, telemóvel nº__________________     
email _____________________________________________, na qualidade de (co)      
autor(a) da candidatura ao Concurso de criação da Imagem Gráfica da Praça da Fruta,              
depois de ter tomado conhecimento das condições constantes do respetivo          
regulamento de participação declaro, para os devidos e legais efeitos, sem quaisquer            
reservas, que aceito as mesmas e que a obra a concurso, de minha (co) autoria não                
prejudica quaisquer direitos de terceiros. 
Mais autorizo, no caso da minha proposta ser a vencedora deste concurso, que a              
mesma passe a ser propriedade da Marca Praça da Fruta gerida pela CoopCASA, sendo              
esta utilizada para os fins propostos, constituindo a imagem pública da marca Praça             
da Fruta. 
 
 
Local ___________________________________, ______ de ______ de 2015 
 
O(A) Declarante, 
 
________________________________________________________________ 
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