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CONCURSO LOGÓTIPO “ALTAS HORTAS” 

Preâmbulo 

“ALTAS HORTAS” foi um dos sete projectos escolhidos do Programa Entre Gerações, 

pensado, divulgado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este programa 

tem no seu âmago o apoio a projectos-piloto. 

A ideia principal é promover a intergeracionalidade, como talvez um dos maiores 

desafios a enfrentar neste início do século XXI. 

O presente projecto está pensado e tem como cerne atingir os objectivos propostos 

através de um novo conceito: a “Ecologia Cívica”. Tem como base diversas vertentes, 

entre elas a agricultura urbana, sendo uma das melhores práticas para a concretização 

da valorização ambiental.  

Este tipo de prática impulsiona a melhoria da qualidade alimentar, coesão social e 

promoção de hábitos de vida activa, intergeracionalidade e interculturalidade, da 

comunidade em geral e dos directamente envolvidos. 

Estas acções têm em comum serem trabalhos colectivos, intergeracionais e 

interculturais, que promovem a sensibilização ambiental e contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida. A produção será sempre em modo biológico, devendo ser 

assegurada formação nessa técnica. 

A ideia é, assim, promover a agricultura urbana enquanto prática de ligação entre 

gerações através da criação de três dimensões diferentes e complementares: os 

“Hortos Escolares”, as “Hortas em Casa” e o “Parque Agrícola”. 
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Os “Hortos Escolares” serão desenvolvidos no Agrupamento de Escolas do Alto do 

Lumiar, primeiramente em três escolas. Estes hortos e as actividades inerentes aos 

mesmos deverão decorrer com o trabalho desenvolvido por séniores, com experiência 

hortícola anterior, e crianças/jovens em idade escolar. 

As “Horta em Casa” serão actividades desenvolvidas entre séniores e crianças, para 

produzir em conjunto uma horta em vaso rectangular, com espécies agrícolas, plantas 

aromáticas e medicinais. 

O “Parque Agrícola” será um espaço hortícola comunitário com talhões para séniores 

e jovens, estruturados no sentido da diversidade de práticas culturais e integração de 

imigrantes, com o objectivo de partilhar conhecimentos e excedentes de produção.  

O desafio lançado é a elaboração dos logótipos que identifiquem este projecto, sendo 

que o mesmo necessita de identidade e sinais visuais que sejam reconhecidos em 

todas as actividades realizadas, hoje e no futuro, em qualquer lugar.  

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

Artigo 1º 

Participantes 

1. Pode participar no presente concurso, a título individual ou colectivo, qualquer 

pessoa. 

2. Qualquer participante poderá apresentar um número máximo de 4 trabalhos. 

3. Os trabalhos terão de ser entregues separadamente. 

Artigo 2º 

Logótipo 

1. Deverão ser criados 4 logótipos, um principal que será o logótipo do projecto “Altas 

Hortas” e um logótipo por cada subprojecto: Hortos Escolares, Hortas em Casa e 

Parque Agrícola. 
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2. Os logótipos dos subprojectos terão de partir do logótipo principal de forma a serem 

identificados com o logótipo principal, ou seja, facilmente relacionado com os 

restantes. 

3. Os logótipos do concurso terão de ser inéditos, originais e criativos. 

4. Os logótipos terão de incluir o logótipo da AVAal, para que o projecto seja sempre 

relaciona com a associação. 

5. O logótipo terá de ser elaborado em formato vectorial e não estar protegido para 

edição. 

Artigo 3º 

Inscrição 

A inscrição é realizada através do envio de um e-mail para: avaal.geral@gmail.com, 

demonstrando o interesse na participação, qual a sua principal motivação, com o 

nome e contacto. Quaisquer informações necessárias serão disponibilizadas por este 

e-mail. 

Artigo 4º 

Entrega dos trabalhos 

1. Os trabalhos a concurso terão de ser enviados para o e-mail da AVAal: 

avaal.geral@gmail.com, ou entregues na sede da AVAal: Rua Luís Piçarra, N.º 5 B, Alta 

de Lisboa. 

2. Os trabalhos terão de ser entregues até às 19h00 do dia 02 de Maio de 2011. 

3. Os trabalhos terão de ser entregues em suporte digital e em formato vectorial 

editável, acompanhados pelo conjunto de utilizações do logótipo que cada 

concorrente entenda necessário. 

4. Cada concorrente deve fornecer os seguintes dados na hora da entrega, seja 

pessoalmente ou por e-mail: Nome Completo; Morada; Endereço Electrónico; Número 

de contacto. 
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Artigo 5.º 

Júri 

1. O júri do concurso é composto por dois elementos da AVAal e mais três elementos 

externos escolhidos por estes; 

2. O júri delibera após o visionamento de todos os trabalhos apresentados; 

3. A deliberação do júri será comunicada, formalmente, ao premiado uma semana 

após o encerramento do concurso. 

4. O resultado do concurso será publicado do site e facebook da AVAal. 

Artigo 6º 

Prémio 

1. O concorrente premiado terá uma inscrição gratuita em qualquer actividade 

realizada na AVAal: workshops, formação, eventos, entre outros.   

2. O concorrente vencedor terá a publicação de um post no site da AVAal e na página 

do Facebook com a referência ao seu nome e a amostragem do logótipo vencedor. 

3. O vencedor receberá uma árvore, um arbusto ou uma hortícola para plantar em 

local escolhido por ele e com acompanhamento da AVAal, se assim o desejar. 

Exemplares do formato dos logótipos solicitados: 

Logótipo Principal do Projecto “ALTAS HORTAS” 
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Logótipos dos três subprojectos: 

 


