
CONCURSOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAL
 

CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DO WEBSITE DO TURISMO DO TARRAFAL

CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DO LOGO MARCA DO TARRAFAL 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DAS 7 MARAVILHAS DE TARRAFAL

REGULAMENTO DOS CONCURSOS 

ENQUADRAMENTO

 
No âmbito  da  promoção  turística  do  concelho  do Tarrafal  e  da  divulgação  de  todas  as 
potencialidades que o nosso território tem para oferecer a todos quantos nos visitam, e ainda 
elevar  a  um novo patamar   a atractividade do Tarrafal  como destino de referência  e de 
excelência turísticas, a Câmara Municipal do Tarrafal deliberou abrir concursos públicos nos 
quais serão privilegiadas a originalidade e a criatividade das propostas:

 Selecção do melhor Website do Turismo do Tarrafal;
 Selecção do melhor logo-marca do Tarrafal e 
 Selecção das melhores Sete Fotografias das 7 Maravilhas de Tarrafal de Santiago.

CAPÍTULO I

OBJECTIVOS

Os Concursos, organizados pela  Câmara Municipal  do Tarrafal  (Pelouro de Cooperação, 
Turismo e Promoção do Concelho), em parceria com a comissão municipal 7 Maravilhas do 
Tarrafal,  têm  como  objetivos  a  promoção  do  Tarrafal  enquanto  alternativa  e  destino 
turístico,  a  divulgação  do  Projecto  7  Maravilhas e  o  incentivo  à  divulgação  e 
reconhecimento da sua importância ecológica, paisagística e histórica. 

CAPÍTULO II

PÚBLICO-ALVO

1. Os concursos destinam-se aos  cidadãos e  empresas  cabo-verdianas  operando, 
legalmente, em qualquer parte do território nacional ou internacional.

2. Ficam impedidos e concorrer todos os membros do júri dos concursos.



CAPÍTULO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO

1. Cada participante pode concorrer com um número máximo de três propostas.

2. O Website – Turismo Tarrafal

a) O Layout deve ser de preferência clean, atraente e funcional. 
b) O Plataforma de preferência joomla. 
c) Conteúdo multimédia (texto com opção download em pdf, imagem, áudio e vídeo). 
d) Categorias de conteúdo para construírem o Website do Turismo Tarrafal (Inicio, 

Município, Actividades do Município e contactos).
e) Após concepção, o site será propriedade do promotor do concurso. 
f) O candidato vencedor deverá dar formação à pessoa que irá cuidar da introdução dos 

conteúdos no “Website” para efeitos de actualização e outros.

3. O Logótipo/Logo Marca

a) Três logos oficiais, um com um fundo claro, um escuro, e uma versão "alpha" (fundo 
transparente).

b) A proposta do logo deve ser apresentada em desenho vetorial e em jpeg. 
c) Deve respeitar o design da criação do Website da CMT, da Marca do Turismo de 

Cabo Verde e das Sete Maravilhas do Tarrafal.
d) As propostas devem ser acompanhadas de uma memória descritiva com extensão 

pdf.
e) Cada candidato pode apresentar três propostas de logótipo.
f) O projecto possa ser adaptado para capas de CD/DVD, elementos de sites, instalador 

gráfico, e muito mais.

4.   Fotografia: Sete Maravilhas do Tarrafal

a) Apenas serão admitidas a concurso fotografias em suporte digital, as quais deverão 
ser gravadas em formato jpg, com uma resolução mínima de 2.000 pixels. 

b) As fotografias devem ter, obrigatoriamente, um título, a indicação da data e do local 
em que foram obtidas. 

c) As fotografias devem ser atuais e tiradas no máximo há 6 meses. 
d) Ao  entrar  no  Concurso,  o  participante  reconhece  e  garante  que  a  fotografia 

apresentada  é  uma  obra  original  criada  exclusivamente  pelo  próprio  e,  que  a 
fotografia  não  infringe  os  direitos  de  autor,  marcas  comerciais,  direitos  morais, 
direitos de privacidade, de publicidade ou intelectual de qualquer pessoa ou entidade 
e, que nenhuma outra parte tem qualquer direito, título, reclamação ou interesse na 
fotografia. 

CAPÍTULO IV



PARTICIPAÇÃO E PRAZO LIMITE

1. Os trabalhos dos concursos devem ser gravados num CD e enviados para a Camara 
Municipal C.P 01, Ilha de Santiago (Pelouro Cooperação, Turismo e Promoção do 
Concelho), em envelope fechado, sem identificação do concorrente e com a menção 
do Concurso ao qual pretende concorrer.

2. Dentro do envelope  referido no número anterior,  o  concorrente  deve colocar  um 
outro  envelope  fechado,  igualmente  sem  identificação,  dentro  do  qual  incluirá 
fotocópia dos seus documentos  de identificação,  morada e contacto telefónico ou 
móvel e endereço electrónico.

3. A  abertura  do  envelope  com  os  dados  de  identificação  dos  concorrentes  só  é 
efectuada após o ato de classificação e selecção das propostas premiadas, de modo a 
garantir a imparcialidade e confidencialidade.

4. Serão admitidas todas as propostas recebidas até ao dia  29 de Março de 2014 ou 
com carimbo dos correios até essa data.

5. A  organização  reserva-se  ao  direito  de  não  admitir  propostas  cujos  direitos  de 
propriedade  intelectual  não  pertença,  integralmente  e  sem  exceção  ao  próprio 
participante no concurso e ou já premiados noutros concursos. 

CAPÍTULO V

PRÉMIOS

1. Serão  premiados  um  (1)  Website,  um  (1)  Logótipo  e  sete  (7) 
fotografias,  sendo  cada  uma  representativa  de  uma  das  Sete 
Maravilha do Tarrafal.

2. Os prémios de cada concurso são os seguintes:

 

1º Classificado no “Website” - receberá um prémio no valor de 100.000 ECV, uma 
condecoração com a  “Ordem 7 Maravilhas  do Tarrafal”  e  um convite  a  integrar  a 
Brigada Municipal

1º Classificado nas fotografias 7 Maravilhas do Tarrafal – receberá um prémio no valor 
de 50.000 ECV, uma  condecoração com a “Ordem 7 Maravilhas do Tarrafal”  e um 
convite a integrar a Brigada Municipal

1º Classificado no Logo-Marca - receberá um prémio no valor de 30.000 ECV, uma 
condecoração com a  “Ordem 7 Maravilhas  do Tarrafal”  e  um convite  a  integrar  a 
Brigada Municipal

3.    Os segundo e terceiro classificados em cada um dos concursos serão premiados  com 
um valor  monetário  de 15.000.00 e  10.000.00, respectivamente  e  recebem  um diploma 
inerente ao concurso e ao galardão das 7 Maravilhas do Tarrafal. 



CAPÍTULO VI

JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Cada um dos júris  dos  concursos  é  composto  por  três  convidados  e  pode o júri 
agregar, a título consultivo, os elementos que entender. 

2. As propostas são avaliadas de acordo com os seguintes critérios: adequação ao tema 
do  concurso;  qualidade  técnica  e  artística  da  imagem/design,  originalidade  e 
criatividade demonstradas.

3. O júri seleccionará as melhores propostas por cada concurso.

4. O júri excluirá do concurso os trabalhos que não se enquadrem no tema proposto, ou 
que, por qualquer forma, desrespeitem os termos do presente regulamento. 

5. Das decisões do júri não cabe recurso.

CAPÍTULO VII

PRAZOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

1. O concurso decorre entre o dia 13 de Janeiro de 2014, por ocasião das festividades 
do dia do Município, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do Capítulo IV, por ocasião  
das festividades das festas do Município  até às 16:00h, do dia 29 de Março de 
2014. 

2- Os  resultados  serão  anunciados  no  dia  15  de  Abril do  ano  em  curso  e  são 
publicitados  nos  meios  de  comunicação  social  nacional,  afixados  em  edital  nos 
pontos  habituais  de  informação  no  Tarrafal,  na  página  Facebook  da  Câmara  e 
enviados por e-mail para todos os participantes. 

3- Os prémios são atribuídos no local e hora a definir. 

CAPÍTULO VIII

DIREITOS DE AUTOR

1. Os  concorrentes  prescindem  dos  seus  direitos  relativamente  aos  trabalhos 
selecionados para a exposição, para efeitos da mesma e para outros atos públicos da 
mesma natureza, bem como para efeitos de eventual publicação. 

2. Os  autores  premiados  autorizam graciosamente  a  sua  divulgação,  desde que  seja 
inserida a referência ao autor. 



CAPÍTULO IX

CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO CONCURSO

A participação no concurso, implica o conhecimento e aceitação plena e sem reservas das 
normas constantes do presente Regulamento. 

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer  eventuais  esclarecimentos  devem ser  solicitados  através  do seguinte  endereço 
eletrónico: Concursofotografia7mt@gmail.com.

CONTACTO:
Câmara Municipal do Tarrafal

Pelouro de Cooperação, Turismo e Promoção do Concelho,
C.P 01, Ilha de Santiago – Cabo Verde, Tel: 2661155, Fax: 2661175,
Web Site – www.cmt.cv, Email: Concursofotografia7mt@gmail.com
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