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Introdução 

O presente Regulamento define as regras de funcionamento do concurso “Postal de Natal ETEPA 

2020”, organizado pela ETEPA – Escola Tecnológica Profissional Albicastrense. 

 

Tema 

Desenvolvimento de um Postal de Boas Festas, contendo imagem alusiva à quadra, com forte 

relação com o logótipo da ETEPA ( https://www.etepa.pt/alunos/documentos-para-partilha.aspx). 

 A ETEPA pode, a partir da proposta vencedora, executar o postal para envio de Boas Festas, aos 

seus parceiros, empresas, instituições e entidades com as quais se relaciona. 

 

Objetivos 

1) Mobilizar toda a comunidade escolar (em especial os cursos Técnico de Artes Gráficas e 

Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, mas também os 

restantes cursos, independentemente da área de formação e ano de frequência). 

 

2) Promover e desenvolver o espírito criativo dos alunos. 

 

Aviso de Concurso 

A ETEPA divulgará o aviso do presente concurso, bem como este Regulamento, no seu site 

(www.etepa.pt). 

 

Destinatários 

1)  Podem concorrer todos os alunos da ETEPA. 

https://www.etepa.pt/alunos/documentos-para-partilha.aspx
http://www.etepa.pt/
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Prazo de apresentação de propostas e condições 

Os alunos deverão remeter, até às 24h do dia 08 de dezembro de 2020, as artes finais do Postal de 

Natal em ficheiro PDF1.4 ou superior, preparado para impressão em alta resolução, assim como em 

formato editável, em: 

• Adobe Ilustrator; 

• Adobe PhotoShop; 

• Adobe Firewoorks. 

De acordo com as seguintes medidas:  

•  Publicação Facebook: 1200*1800 PX 

•  Versão Impressa: A6. 

O recurso a imagens, utilizadas na composição, deverá ser feito com imagens livres de direitos de 

autor. A ETEPA não se responsabiliza legalmente, pela utilização indevida de imagens/conteúdos 

que sejam alvo de direitos de autor. A responsabilidade será sempre imputada ao autor/concorrente, 

no âmbito do presente concurso. 

Considerando a natureza criativa, previsivelmente “manual”, poderão ser aceites digitalizações, 

sempre que possível, ajustadas às medidas do formato A6. 

Todos os trabalhos apresentados a concurso, passarão a pertencer à ETEPA, a qual poderá utilizá-

los nas suas atividades, sem fins lucrativos, não cabendo às/aos autoras/autores a reclamação de 

quaisquer direitos. 

A cedência de direitos de autor será substanciada através de Declaração de Cedência, do próprio 

enquanto maior, ou do Encarregado de Educação (de concorrente menor), da participação neste 

concurso, conforme modelos em anexo. 

Os ficheiros: 

• Imagens e declaração de cedência de direitos de autor deverão ser enviados para o endereço 

de correio eletrónico: joana.ferreia@etepa.pt. 

  

mailto:joana.ferreia@etepa.pt


 

Regulamento 

Concurso Criação Postal de Natal ETEPA 2020 

 

  

  Página 5 de 8 

 

Decisão 

Cabe à Direção da ETEPA decidir qual a proposta vencedora. 

1) A decisão da Direção da ETEPA será comunicada à/ao autora/autor da proposta vencedora, 

bem como à própria Escola, através de email. 

2) A Direção da ETEPA poderá decidir não nomear qualquer proposta como vencedora. 

3)  A decisão da Direção da ETEPA é irrevogável, não estando sujeita a qualquer tipo de 

recurso ou reclamação. 

Esclarecimentos 

Todos os pedidos de esclarecimentos, deverão ser enviados para o endereço de correio eletrónico: 

joana.ferreia@etepa.pt, de acordo com o DESPACHO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020, do Sr. Diretor 

Pedagógico da ETEPA. 

Prémio 

O “Postal de Boas Festas ETEPA 2020” vencedor será divulgado publicamente através dos meios da 

ETEPA (como, Site e Facebook), sendo a/o autora/autor do postal vencedor identificado nas imagens 

difundidas, com identificação do nome do autor. 

Além do reconhecimento, o vencedor receberá o seguinte prémio: 

 
  

mailto:joana.ferreia@etepa.pt
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Anexos 
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Declaração de Cedência de Direitos de Autor – Aluna(o) maior de 

idade 

 

Eu, __________________________________________________, com o N.º de Identificação Civil 

_______________, com a validade:__________________, candidata (o) ao “Concurso Postal de 

Natal Etepa 2020” promovido pela ETEPA – Escola Tecnológica Profissional Albicastrense, declaro 

por minha honra que tenho conhecimento e aceito na íntegra o Regulamento do referido concurso. 

Mais declaro que, ao trabalho entregue para efeitos de concurso, cedo os Direitos de Autor à ETEPA 

– Escola Tecnológica Profissional Albicastrense, ficando esta proprietária do referido trabalho, para 

que o mesmo possa ser utilizado em toda e qualquer atividade por ela promovida, divulgar, utilizar e 

reproduzir livre e gratuitamente os trabalhos, em número ilimitado, por todas as formas, formatos e 

meios. 

Data/Assinatura: 

Castelo Branco, ____/_____/_______ 

 

 

_________________________________________ 

 

Envio da presente declaração, devidamente preenchida e assinada para o endereço: joana.ferreia@etepa.pt 
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Declaração de Cedência de Direitos de Autor – Encarregado de 

Educação Aluna(o) menor de idade 

 

Eu, __________________________________________________, com o N.º de Identificação Civil 

_______________, com a validade:__________________, Encarregado de Educação da(o) 

candidata(o) ao “Concurso Postal de Natal Etepa 2020” promovido pela ETEPA – Escola 

Tecnológica Profissional Albicastrense, com o nome: 

____________________________________________________, com o N.º de Identificação Civil 

_________________, com a validade:__________________, declaro por minha honra que tenho 

conhecimento e aceito na íntegra o Regulamento do referido concurso. Mais declaro que, ao trabalho 

entregue para efeitos de concurso, cedo os Direitos de Autor à ETEPA – Escola Tecnológica 

Profissional Albicastrense, ficando esta proprietária do referido trabalho, para que o mesmo possa ser 

utilizado em toda e qualquer atividade por ela promovida, divulgar, utilizar e reproduzir livre e 

gratuitamente os trabalhos, em número ilimitado, por todas as formas, formatos e meios. 

Data/Assinatura: 

Castelo Branco, ____/_____/_______ 

 

 

_________________________________________ 

 

Envio da presente declaração, devidamente preenchida e assinada para o endereço: joana.ferreia@etepa.pt 

 


