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FÓRUM CABO-VERDIANO DA SOCIEDADE CIVIL (FÓRUM CV) 
 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO  
 

REGULAMENTO 
 
 

O FÓRUM CV é uma organização não-governamental, independente, sem fins lucrativos, 

sem qualquer orientação política, dotada de personalidade jurídica e total autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, constituída a 10 de abril de 2021, na cidade da 

Praia. 

O FÓRUM CV tem como finalidade contribuir para o reforço e melhoria do nível de 

intervenção das diversas entidades da sociedade civil, através de ações concertadas e 

da promoção da sua participação no desenvolvimento socioeconómico do País e como 

principais objetivos: 

 

a) Promover o diálogo permanente entre a sociedade civil cabo-verdiana e os 

Governos, central e local, no que se refere às principais questões de 

desenvolvimento de Cabo Verde e seu futuro; 

b) Promover uma sólida parceria com o Governo, o poder local e todos os 

segmentos da sociedade civil, em particular as mulheres, as crianças, a 

diáspora e o sector privado; 

c) Apoiar o desenvolvimento político e socioeconómico de Cabo Verde, bem 

como a sua integração na África; 

d) Promover os princípios e as instituições democráticas, a participação geral e 

a capacitação da sociedade civil, a boa governação, os direitos humanos e a 

justiça social; 

e) Contribuir para a criação e manutenção das capacidades institucionais, 

humanas e operacionais da sociedade civil cabo-verdiana; 

f) Divulgar o FÓRUM CV e as suas atividades a fim de reforçar as relações entre 

o FÓRUM CV e todos os segmentos da sociedade civil cabo-verdiana; 

g) Introduzir formas inovadoras de participação no processo de 

desenvolvimento nacional através de posicionamentos civis em matérias 

candentes e estratégicas; 

h) Promover práticas de boa governação no seio das OSC; 

i) Estimular a monitorização da ação governativa por OSC, com foco no 

diferencial entre as promessas eleitorais, os programas/planos sufragados e 

as realizações; 

j) Participar e fazer participar seus associados, de forma ativa, na 

materialização dos fins da Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO); 
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k) Contribuir para boa integração regional africana de Cabo Verde, com 

suporte nas agendas da União Africana; 

l) Zelar para o reforço da participação de organizações e de cidadãos cabo-

verdianos nas dinâmicas africanas e na promoção da interculturalidade 

global; 

m) Contribuir para a elevação da eficácia da realização dos objetivos globais 

definidos pelas Nações Unidas, aos níveis nacional e global; 

 
Com a criação da organização, urge criar a imagem, representação gráfica e estética do 
FÓRUM CV, que o identifique e o torne único, pelo que se decidiu pelo lançamento do 
presente concurso para a criação do logotipo que se rege pelo seguinte: 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1 - Este concurso visa selecionar o logotipo que melhor consiga expressar os objetivos 
do FÓRUM CV. Entenda-se como logotipo do FÓRUM CV a sua representação gráfica de 
forma figurativa ou abstrata. 
 
2 - O logotipo deve ser uma proposta inédita, sedutora e que espelhe os objetivos do 
FÓRUM CV, sob pena da sua nulidade. 
 
3 - O logotipo vencedor será utilizado em todos os suportes de comunicação do FÓRUM 
CV como seja o seu estacionário, documentos administrativos, site, cartazes, dísticos, 
desdobráveis, outdoors, anúncios de jornais, publicidade de TV e demais materiais 
informativos e multimédia. 
 
4 - Os concorrentes serão informados do resultado após o término do concurso.  
 
5 - A participação neste concurso implica o pleno conhecimento deste regulamento. 
 
PARTICIPANTES 
 
1 - O concurso destina-se a estudantes universitários residentes em Cabo Verde. 
 
2 - O concorrente pode participar com apenas uma proposta. 
 
3 - O concorrente é responsável pela originalidade de seu trabalho e garante a sua 
autoria, assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no 
que diz respeito a direitos de autor, eximindo-se a organização por quaisquer 
coincidências ou semelhanças que porventura possam existir entre trabalhos 
concorrentes e obras já existentes. 
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APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E INSCRIÇÕES 
 
1 - As propostas deverão ser enviadas em formato pdf para o seguinte endereço: 
furtadoneth@gmail.com junto a ficha de inscrição em anexo, totalmente preenchida, até 
às 17h00 do dia 30 de Junho de 2021, impreterivelmente. 
 
2 - Versões obrigatórias da proposta que devem vir acompanhadas do slogan: 
 
a) Logotipo a cores. 
b) Logotipo a preto. 
c) Logotipo em negativo. 
d) Apresentação do logotipo com redução máxima. 
e) Exemplo de aplicação do logotipo em papel carta. 
 
3 - Os trabalhos que não respeitarem as regras e as características indicadas neste 
Regulamento serão desclassificados. 
 
4 - A declaração de autoria dos trabalhos inscritos é da responsabilidade dos 
Concorrentes. 
 
5 - O(a) autor(a) receberá a confirmação da inscrição no concurso via email.  
 
6 - O(a) autor(a) do trabalho vencedor compromete-se a realizar a arte final da proposta 
do logotipo e enviá-la para o FÓRUM CV em formato vetorial (programas Corel ou 
Ilustrador), visando facilitar a posterior utilização do logotipo. 
 
7 - O logotipo apresentado deverá ser acompanhado de uma memória descritiva 
abreviada, que descreva o conceito desenvolvido, em uma folha separada da que 
contém o logotipo. 
 
PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
1 - O Logotipo selecionado e premiado será propriedade exclusiva e permanente do 
FÓRUM CV, que terá total liberdade de sua utilização. O FÓRUM CV reserva o direito de 
os ajustes necessários, informando previamente o autor das alterações pretendidas.  
 
2 - O autor do logotipo vencedor deverá integrar a equipa de trabalho mandatada pelo 
Conselho da Direção do FÓRUM CV para efeitos dessas alterações e poderá ser 
convidado para os trabalhos de elaboração do Manual de Normas Gráficas do Logotipo. 
Para os fins deste último, as compensações serão negociadas entre as partes. 
 
3 - A assinatura do Termo de Cessão dos Direitos Autorais pressupõe, por parte do 
vencedor do concurso, a aceitação das condições estabelecidas no presente concurso. 
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AVALIAÇÃO 
 
1 - A Comissão de Avaliação do concurso será constituída no total por 5 (cinco) 
elementos, designados pelo Conselho Diretivo do FÓRUM CV. 
 
2 - A seleção do “Logotipo” será realizada em apenas uma fase onde se indicará a 
classificação dos 3 (três) melhores trabalhos, sendo um deles o logotipo vencedor. 
 
3 - A Comissão de Avaliação reserva-se ao direito de não escolher um logotipo vencedor, 
caso nenhuma das propostas apresentadas atendam às necessidades do concurso. 
 
4 - A decisão da Comissão de Avaliação é soberana e inapelável, não sendo admitidos 
recursos. 
 
5 – Os resultados do concurso serão divulgados no dia 7 de junho de 2021, através de 
comunicação direta aos concorrentes, pelos seus correios eletrónicos, e através da 
divulgação pelos mesmos meios em que o anúncio do concurso foi tornado público. 
 
PRÉMIO 
 
1 - O prémio para o trabalho vencedor consiste num valor pecuniário de 10.000$00 (dez 
mil escudos) e garantias de estágios curricular e profissional se estes forem de interesse 
do candidato vencedor. 
 
2 - O trabalho vencedor será ainda divulgado através dos meios de divulgação do 
FÓRUM CV. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão apreciados e decididos pelo Conselho Diretivo do FÓRUM CV em 
concertação com a Comissão de Avaliação do concurso. 
 
 

Praia, 19 de maio de 2021 
 

Comissão de Avaliação do Concurso 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Maria R. Graça 

Presidente 
 



 

 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 
 
 
Por este instrumento, eu,  _________________________________________________ 
 
________________________________________________________, portador do BI /  
 
CNI nº ______________, CEDO, nos termos da Lei, os direitos autorais patrimoniais da  
 
obra indicada abaixo, FÓRUM CABO-VERDIANO DA SOCIEDADE CIVIL (FÓRUM CV): 
 

Título: ________________________________________ 

          Co-autores: (se houver) ______________________________________ 
 
     

Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os  

co-autores acima mencionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou  

material em virtude de possível impugnação da obra  por parte de terceiros.   

 

Local e data: 

 

 

Nome completo e assinatura do CEDENTE 
 
 
 
 
 


