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CONCURSO   PÚBLICO n.º1234/CPN/S/2019 - CONCEÇÃO DA 

IDENTIDADE VISUAL DE  SANTO TIRSO 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Secção I 

 

Disposições Gerais 

 

 

Artigo 1.º 

(Objeto do Concurso) 

1. O presente   procedimento   de concurso   público tem por objeto a seleção  

de um trabalho  de conceção  da nova  identidade  gráfica  do território  de 

Santo Tirso e que simultaneamente   assegure   a imagem corporativa   do 

Município,   dividida  em duas fases,  a saber: 

• 1.ª fase  -   Apresentação    de  um  estudo   prévio  simplificado,     o 

qual  deverá   conter  os  elementos constantes   do n.º 1.1 do artigo  7.º,    

que culminará    coma  seleção   dos três melhores  trabalhos,    tendo por 

base o critério  de avaliação   das propostas  constantes  do artigo  13.º; 

• 2.ª  fase  -   Apresentação  da  ideia  subjacente   à 1.ª   fase  do  

procedimento    pelos  autores   dos três melhores trabalhos  selecionados 

pelo júri na 1.ª  fase,  de uma forma  mais  desenvolvida,   que permita   aferir 

com maior  grau de pormenor  a proposta  da nova identidade  visual  de 

Santo Tirso e do Município,   preconizada   por cada  um,  tendo  por base os 

elementos    a apresentar   constantes   do n.º 1.2   do artigo  7.º,   e sendo  

aplicada  a mesma  metodologia    conceptual  de avaliação    das  propostas 

constante  do artigo  13.º,   por força  do disposto  na alínea  a)  do n.º 1 do 

artigo 19.º, culminando com a seleção da proposta vencedora. 

2.  Os trabalhos   de conceção   objeto do presente procedimento devem  

observar  os requisitos   constantes   do Anexo  I aos presentes  termos  de 

referência  e que dele fazem parte integrante. 

3.  O Município de Santo Tirso tem intenção  de adjudicar,   após  a seleção   

do trabalho  vencedor na sequência da 2.ª fase do presente  procedimento,    

por ajuste direto,  ao abrigo da alínea g) do n.º  1   do artigo 27.º  do Código  
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dos Contratos  Públicos   (CCP),   aprovado  pelo  Decreto-Lei   n.º 18/2008,   

de 29 de janeiro,   com as   alterações     introduzidas     e  na  redação   dada   

pelo  Decreto-Lei n.º  111-B/2017,    de  31    de  agosto,    o desenvolvimento    

e aprofundamento dos diversos  produtos  que constituem   o Manual de 

Identidade Visual a adotar pelo   Município,   entre  outros  elementos,   nos 

termos  previstos   no Caderno  de Encargos,  que  constitui o Anexo  II. 

 

Artigo 2.º 

(Procedimento de aquisição e modalidade do concurso) 

O presente procedimento de concurso de conceção reveste a modalidade   de 

concurso público, nos termos do disposto   nos artigos 219.º-A  a 219.º-I   do CCP). 

 

Artigo 3.º 

(Entidade Adjudicante) 

A entidade  adjudicante  é o Município  de Santo Tirso, Pessoa  coletiva   n.º  

501 306 870,   com sede na Praça 25 de Abril,  4780-373 Santo Tirso, 

telefone: 252830400, fax: 252856534, e-mail: santotirso@cm-stirso.pt ou na 

página  oficial  da Internet www.cm-stirso.pt. 

 

 

Artigo 4.º 

(Órgão que tomou a decisão de selecionar o(s) trabalho(s) de conceção) 

A decisão de contratar foi tomada por despacho do Sr. Vereador Dr. Nuno 

Linhares, proferido ao abrigo do despacho de delegação de competências do 

senhor Presidente de 04 de julho de 2019. 

 

Artigo  5.º 

(Consulta das peças do concurso) 

Os Termos de Referência e o Caderno de Encargos,  encontram-se   patentes  

no portal eletrónico  de contratação pública   do Município  no seguinte  

endereço: http://www.vortalgov.pt, na página  de internet  do Município  

(http://www.cm-stirso.pt), e em suporte  papel,   na Divisão de Contratação  

Pública, do Município   de Santo Tirso, na Praça 25 de Abril,  4780-373  Santo 

Tirso, durante as horas de expediente, ou seja, de 2.ª a 5.ª feira - das 9h00 as 

mailto:santotirso@cm-stirso.pt
http://www.cm-stirso.pt/
http://www.vortalgov.pt/
http://www.cm-stirso.pt/
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17h30 e a 6.ª feira  - das 9h00 as 14h00,   desde  a data  da publicação  do 

anúncio até ao termo do prazo para apresentação dos trabalhos  de conceção. 

 

Artigo 6.º 

(Órgão competente para prestar esclarecimentos) 

1.  Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação   das 

peças do procedimento são da competência do Júri do concurso e poderão 

ser solicitados, durante o primeiro terço do prazo fixado para a apresentação   

dos trabalhos. 

2.  Os esclarecimentos   serão   prestados pelo júri, por escrito, até ao termo 

do segundo terço do prazo fixado para a apresentação dos trabalhos   e 

notificados a todos os interessados   que se inscrevam   no procedimento. 

3.  Os esclarecimentos   referidos nos números anteriores serão juntos às  

peças  do procedimento    que  se encontram  patentes  para consulta. 

4.  Os esclarecimentos fazem parte integrante das peças do procedimento   a 

que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

 

Artigo  7.º 

(Descrição dos trabalhos de conceção) 

1. Para o desenvolvimento dos diversos produtos que constituem o Manual  

de Identidade  Visual a adotar  pelo Município, os concorrentes têm a 

liberdade de apresentar as metodologias  de trabalho  que entenderem, mas 

desde que dessa apresentação tenham em conta  os seguintes  elementos  

em cada  uma das fases  do presente  procedimento: 

1.1. Na 1.ª fase, cada proposta deverá apresentar um estudo prévio 

simplificado, que obrigatoriamente deverá conter: 

• Introdução (Visão e Posicionamento   - públicos externos e internos); 

• Valores emocionais, atributos, argumentos comunicacionais, públicos    

internos e externos; 

• Conceito da Marca Santo Tirso; 

• ldentidade visual; 

• Estudo de aplicação e utilização da identidade visual/aplicações nos 

seguintes materiais: 
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A) Flyer 

B) Outdoor 

C) Web Page 

D) Logotipo animado/animação eletrónica do logotipo 

E) Totebag 

F) T-shirt 

G) Documento word – Ofício institucional da Presidência do Município 

1.2. Na 2.ª fase, os autores das três propostas selecionadas pelo júri   

deverão apresentar a sua ideia mais desenvolvida com o Manual de 

Identidade Visual da Marca sistematizado, podendo   ser acompanhada  de  

um  breve   diagnóstico,  considerando    aspetos   como:     

(i)   Posicionamento     da marca/imagem   atual e potencial (diferenciadora)    

da instituição/território;       

(ii) Análise do mercado-alvo (com quem comunicamos e com queremos   

comunicar); 

(iii) ldentidade da marca (o presente   e o que    podemos     ser) em    termos    

funcionais (produtos    e   organização) ou em termos de representatividade 

(tons,  valores,   personalidade    e essência);      

(iv)  Auto-congruência   da marca entre o mercado-alvo   e a identidade;   

(v)  Associação   com o projeto e visão estratégica   do território. 

(vii) Portfólio do candidato. 

 

De forma a suportar e completar   o raciocínio   da proposta gráfica, poderá   

ser acompanhado (facultativo) por outros elementos que auxiliem na 

explicitação do  processo   criativo   e  do  resultado     final,   da investigação    

ou  da  metodologia   utilizada,    explorando   formatos   de  animação,   vídeo  

e  infografia, respetivo  guião  de realização, publicações   ou brochuras, entre 

outros. 

 

Artigo 8.º 

(Concorrentes e condições de participação) 

1.  O concurso é exclusivamente destinado a designers de 

comunicação/gráficos, profissionais/licenciados, em nome individual, pessoa 

coletiva e/ou equipa de concorrentes, com residência/domicilio     profissional   

em Portugal ou em qualquer outro estado-membro da União Europeia, que 
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participe no procedimento, em conformidade   como   previsto no número dois 

do presente  artigo, mediante   a apresentação   de um trabalho   de 

conceção. 

2.  Podem ser concorrentes   as entidades que cumpram, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a)  Não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo  

55.º  do CCP; 

b) Reúnam todos os requisitos legais deste concurso. 

3.  Os concorrentes podem apresentar mais do que um trabalho de conceção, 

no máximo dois, devendo organizar para cada um deles uma candidatura   

autónoma. 

4.  Os concorrentes   são responsáveis   pela originalidade    dos trabalhos   

apresentados, garantem a sua autoria e assumem   toda a responsabilidade    

decorrente   de reclamações    de terceiros no que se refere a direitos de 

autor e direitos conexos. 

5.  Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar os 

presentes termos de referência. 

 

 

Artigo  9.º 

(Júri do procedimento) 

1.     O Júri do procedimento é constituído   pelos seguintes elementos: 
 

•      Membros efetivos: 

1.    Dra. Patrícia Isabel Pinto Gonçalves, Coordenadora do Gabinete 

de Comunicação – CMST (que presidirá); 

2.     Dra.  Renata Carneiro Mota, Designer – CMST (vogal); 

3.     Prof. Dr.  João Tiago Santos, Designer – ESAD, (vogal); 

4. Dra. Sofia Gaio, Consultora de Marketing e Comunicação (vogal);  

5. Prof. Miguel Sá Carneiro, Diretor Pedagógico Oficina – Escola 

Profissional do INA (vogal); 
 

•      Membros suplentes: 

1.      Dr. Jorge Queirós, Assessoria de Imagem e Marketing – CMST 

(vogal); 
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2.      Dr.  Sandro Miguel Martins Dantas, Chefe de Gabinete – CMST 

(vogal). 
 

2. Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente será substituído pelo 2.º     

membro efetivo. 

 

Secção II 

1.ª Fase do Procedimento 

 

Artigo 10.º 

(Modo de apresentação das propostas) 

1.     Os documentos   que materializam os trabalhos de conceção para  

criação   da nova  identidade   visual de Santo Tirso,   com a  composição   

constante   do número  1.1  do artigo  7.º,     deverão  ser apresentados em 

formato  digital (pen/cd) e em  suporte  físico, consoante   o caso,  devendo   

ainda   apresentar  obrigatória  e conjuntamente   com os demais  elementos   

que instruem   a sua proposta: 

a) Painel com o logo principal a cores e preto/branco, no formato  

420x297mm, orientação vertical, em suporte rígido. 

b) Painel com versões do logo a cores e preto/branco, no formato 

420x297mm, orientação vertical, em suporte rígido.  

2.   Os documentos referidos   no número   anterior,  em  suporte   digital   e  

em  suporte   físico,    deverão    ser encerrados  em invólucro no formato C3   

opaco  e fechado,  no rosto do qual  deve ser escrita  apenas  a palavra   

«Trabalho  - 1.ª Fase»  e a designação   do procedimento   "Concurso  

Público  n.º1234/CPN/S/2019 - Conceção    da identidade   visual de Santo 

Tirso". 

3. Em  invólucro    com  as características   indicadas   no  número  anterior,   

no  rosto  do qual   deve  ser  escrita  a palavra  «Concorrente»   e a 

designação    do  procedimento   "Concurso   Público   n. º1234/CPN/S/2019 - 

Conceção   da identidade   visual  de Santo Tirso",   deve  ser encerrado   um  

documento   com  a identificação   e contactos  do  concorrente,   conforme   

declaração   de  participação   constante   do  Anexo  III  do  Anexo I aos 

presentes  Termos  de Referência,  bem como  outro documento  com a   
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declaração   de cedência   de direitos   de autor,  conforme  declaração   

constante  do Anexo  IV do Anexo  I aos presentes  Termos  de Referência. 

4.   Os dois   invólucros a que se referem os números 2 e 3 do  presente   

artigo   são  encerrados   num  outro, igualmente   opaco  e fechado,  que  se 

denomina   «Involucro   exterior»,   indicando-se    apenas  a designação    do 

concurso  "Concurso  Público  n.º1234/CPN/S/2019 - Conceção    da 

identidade    visual  de Santo Tirso"   e da entidade   adjudicante   "Município   

de Santo Tirso". 

5.  Os documentos   elaborados e apresentados, que materializam os 

trabalhos de conceção, bem como todos os invólucros referidos nos números  

anteriores, devem  ser elaborados e apresentados   de tal forma  que fique 

assegurado   o total   e  absoluto   anonimato   dos  concorrentes,    não  

podendo   conter  qualquer   elemento   que permita,  de forma  direta  ou 

indireta,   identificar  o seu autor ou autores. 

6. A falta de algum   dos documentos   referidos   no número um conduz a 

exclusão dos concorrentes. 

7.   Todos   os documentos   que constituem    a proposta   devem   ser 

redigidos   em   língua   portuguesa    ou acompanhados   da tradução   

devidamente   legalizada. 

 

Artigo  11.º 

(Local   e prazo para apresentação dos trabalhos de conceção) 

1. Todos os documentos, devidamente discriminados no artigo anterior,  

deverão  ser entregues  diretamente na Divisão de Contratação   Pública,  do 

Município   de Santo Tirso, ou  enviados,    por  correio   registado,    sem  

indicação    do  remetente,    para   o  endereço    abaixo discriminado,    até 

as 17.30H do 60. º dia, após  a data  do envio do anúncio  do procedimento   

para  publicação no Diário  da República,   a saber: 

•      Município de Santo Tirso - Divisão de Contratação Pública - Praça 25 de 

Abril, 4780-373 Santo Tirso 

2. No caso da entrega   ser efetuada diretamente na Divisão de Contratação    

Pública, ao apresentante   será fornecido   um recibo   comprovativo   da 

mesma  que  mencionará unicamente   a designação   do presente  concurso   
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e da entidade   adjudicante,   a data,   a hora  e o número   de registe  de 

entrada  do trabalho  recebido,   em respeito  pelo princípio  do anonimato. 

3. É da inteira   responsabilidade    dos concorrentes   assegurar que a 

proposta de entrada   no período   referido no número um, quer a entrega seja 

efetuada diretamente   no serviço  municipal    referido  no número   anterior, 

quer  seja efetuada  através  de correio  registado. 

 

Artigo  12.º 

(Apreciação das propostas) 

1.   Depois do termo do prazo fixado para a apresentação dos trabalhos de 

conceção, o júri do concurso   atribui um número a cada um dos invólucros 

exteriores,  procedendo   posteriormente   a sua abertura,  e escreve  esse 

mesmo  número  nos demais  invólucros  que o integram. 

2. O júri do concurso, procede seguidamente a abertura dos invólucros   

identificados como «Trabalho», que contém os documentos que materializam    

os  trabalhos   de  conceção   apresentados    pelos   concorrentes, 

procedendo   a sua apreciação   e elaborando    um relatório  de avaliação    

das  propostas  - 1.ª  fase,   previsto   no artigo  219.º-F do CCP,  no qual 

deve indicar   fundamentadamente: 

a) A ordenação   dos trabalhos de conceção apresentados, de acordo com o 

critério de avaliação  das propostas fixado  no presente  documento; 

b)  A exclusão dos trabalhos de conceção   apresentados em violação de  

quaisquer    regras   relativas     à apresentação   dos trabalhos,   isto  é,  que: 

i. Cujos   invólucros tenham sido apresentados após o termo do prazo fixado  

no artigo  11.º; 

ii.   Cujos documentos que os materializam contenham qualquer elemento   

que permita, de forma direta ou indireta, identificar  o seu autor  ou autores; 

iii.  Que não observem a descrição a que se refere a alínea   b) do n.º 1   do 

artigo  219.º-D  do  CCP,  que constitui  o Anexo  I aos presentes  Termos  de 

Referência. 

3. O júri só pode proceder a abertura dos invólucros   referidos   no n.º 3 do 

artigo  10.º, depois de integralmente cumprido  o disposto   nos números  

anteriores. 
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Artigo 13.º 

(Critério de avaliação das propostas) 

1. A seleção dos trabalhos   de conceção é realizada de acordo com os 

seguintes fatores de avaliação: 

a) Qualidade     (Q) -  40%  

b) Adequação   (A)  -  30%  

c) Originalidade (O)  -  30%. 

2. O fator "Qualidade"   - coerência   global da ideia e qualidade técnica da 

mesma, compreende   os seguintes subfactores: 

i.         Qualidade   gráfica e adequação ao tema - 40% 

ii.        Elasticidade, versatilidade e adaptabilidade a diferentes  contextos  de 

uso - 30% 

iii.          Legibilidade e comportamento   gráfico - 30%. 

3. O fator "Adequação"   - enquadramento   da ideia ao objeto do concurso,  

de forma  harmoniosa,  compreende os seguintes  subfactores: 

i.          Adequação   geral   da imagem como   objetivo   geral pretendido - 

25% 

ii.        Adequação   gráfica e simbólica   aos valores institucionais    e 

posicionamento estratégico do território do Município   de Santo Tirso   - 15% 

iii.       Capacidade de posicionamento enquanto imagem e marca  em todas 

as classes  (passível  de registar como  marca)  - 15% 

iv. Capacidade de identificação, empatia   e potencial   de apropriação   - 15% 

v. Capacidade   de fascinação/memorização atratividade   e potencial   

mobilizador   - 15% 

vi.         Capacidade   de comunicação com os diversos públicos   alvo - 15%. 

4.   O fator "Originalidade"    - grau de criatividade   e utilidade   

demonstrado   na ideia  apresentada,   compreende    os seguintes  

subfactores: 

i.         Inovação   e Diferenciação perante outros territórios - 25% 

ii.        Criatividade   - 25% 

iii.        Distinção    perante outras identidades gráficas - a solução não deve 

ser idêntica,   nem gerar  potencial de confusão  com outras  imagens   ou 

marcas  de outros territórios,   produtos  ou serviços  - 25% 
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iv.        Durabilidade e intemporalidade   - a solução tem que se demonstrar 

intemporal   e capaz de se mostrar atual e moderna nas próximas décadas  - 

25%. 

5.  Para cada fator e subfactor será atribuída pontuação de O a 5, de acordo 

com a   seguinte escala: 
 

•      Cumpre plenamente (quando supere as expectativas)  -  5; 
 

•      Cumpre (quando cumpra com as expetativas) -  3; 
 

•  Cumpre com falhas (quando apresentar falhas que não coloquem    

em causa a coerência do conceito)-   1; 

 

Cf = (0,40 * Q + 0,30 *A+   0,30 * O) 

 

Sendo: 

 

Q= [(QG X 0,40) + (EVA   X 0,30)  + (LCG X 0,30)] 

 

A =  [(AGI  X 0,25)  + (AGS X O, 15)  + (CPIM   X O, 15) + (CIEPA X  O, 15)  + 

(CFM  X O, 15)  + (CCPA  X  O, 15)] 

 

O = [(ID  X 0,25)  + (C X 0,25)   + (DPOIG  X 0,25)  + (DI  X 0,25)] 

 

Em que: 

 

Cf -  classificação    final 
 

Q -  Qualidade, subdividida nos seguintes subfactores: 
 

•      QG - qualidade gráfica e adequação ao tema 
 

•      EVA – elasticidade, versatilidade e adaptabilidade a diferentes contextos  

de uso 
 

•      LCG - legibilidade e comportamento   gráfico 
 

A -  Adequação, subdividida nos seguintes   subfactores: 
 

•      AGI  - adequação    geral  da imagem  como   objetivo   geral  pretendido 
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•  AGS   -   adequação    gráfica   e simbólica aos valores    institucionais     

e  posicionamento estratégico   do território   e do Município de Santo Tirso 
 

•      CPIM  - capacidade   de posicionamento   enquanto  imagem   e marca 

em todas  as classes 
 

•      CIEPA - capacidade   de identificação, empatia e potencial   de 

apropriação 
 

•      CFM - Capacidade de fascinação/memorização, atratividade   e potencial   

mobilizador 
 

•      CCPA- Capacidade   de comunicação    comos   diversos   públicos   alvo 
 

O    - Originalidade, subdividida nos seguintes subfactores: 
 

•       ID  - inovação e diferenciação   perante  outros territórios 

•        C - criatividade 
 

•      DPOIG   - distinção perante outras identidades gráficas 
 

•      DI  - durabilidade e intemporalidade. 

 

Artigo  14.º 

(Número de trabalhos de conceção a selecionar) 

Nesta  fase serão selecionados  os três melhores  trabalhos   de conceção,    

os quais  serão admitidos   à 2.ª fase do procedimento,    em cumprimento   

do critério de avaliação   das propostas,  tendo  em vista  a apresentação   do 

conceito  proposto  de uma forma  mais  desenvolvida,    reservando-se   o 

Município de Santo Tirso no  direito   de  não    selecionar   qualquer   

trabalho,    caso  os  trabalhos    apresentados   não  correspondam    as 

exigências  e especificações   do presente  concurso. 

 

Artigo  15.º 

(Prémios de participação e consagração) 

A cada um dos três melhores trabalhos apresentados   na 1.ª fase do 

procedimento   será atribuído   um prémio de participação   e consagração   

no montante de 2.000,00€ (dois mil euros), isento de IVA, decorrente   da 
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cedência dos direitos de autor sobre os trabalhos apresentados, mediante a 

apresentação de fatura-recibo. 

 

 

Secção   III 

2. ª Fase do Procedimento 

 

Artigo  16.º 

(Modo de apresentação das propostas) 

1.   Os documentos que materializam os trabalhos de conceção a apresentar   

nesta fase do procedimento, com a composição constante do número 1.2   do 

artigo 7.º, deverão ser apresentados em formato digital (pen/cd), e em suporte 

físico,  consoante   o caso. O júri poderá convocar, caso entenda, que seja 

realizada uma sessão de apresentação de cada proposta, com a duração 

máxima de 10 minutos. 

2.   Os documentos referidos   no   número   anterior, em suporte   digital   e 

em  suporte   físico,   deverão    ser encerrados  em invólucro  opaco e 

fechado,   no rosto do qual  deve ser escrita  apenas  a palavra   «Trabalho    - 

2.ª Fase»,   a designação  do procedimento   "Concurso  Público   

n.º1234/CPN/S/2019- Conceção   da identidade    visual de Santo Tirso"    e o 

nome ou  denominação   do concorrente. 

3.  Todos os documentos que constituem a proposta   devem   ser  redigidos 

em  língua   portuguesa  ou acompanhados   da tradução  devidamente   

legalizada. 

 

Artigo  17.º 

(Local e prazo para apresentação dos trabalhos    de conceção) 

1.    Todos as propostas deverão   ser entregues diretamente   na Divisão de 

Contratação    Pública, do Município de Santo Tirso, ou enviados, por correio 

registado, para o endereço abaixo   discriminado, até às 17h30 do 45º dia,   

após  a data da receção   da notificação   a todos os concorrentes  do teor do 

relatório   de análise   das propostas  da 1.ª  fase do procedimento,    a saber: 

•      Município de Santo Tirso- Divisão de Contratação   Pública, Praça 25 de 

Abril, 4780-373 Santo Tirso 
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2.  No caso da entrega ser efetuada   diretamente na Divisão de Contratação   

Pública, ao apresentante será fornecido um recibo comprovativo   da mesma, 

que mencionará a designação do presente concurso e da entidade   

adjudicante, a data, a hora e o número de registo   de entrada do trabalho   

recebido    e o nome ou denominação   do concorrente. 

3. É da inteira responsabilidade dos concorrentes assegurar que a proposta 

de entrada no período   referido no número um, quer a entrega seja efetuada   

diretamente   no serviço municipal referido no número   anterior, quer seja 

efetuada  através  de correio  registado. 

 

Artigo 18.º 

(Apresentação pública - prova de conceito) 

Após o término do prazo para apresentação das propostas, cada concorrente   

poderá ser notificado para proceder à realização de uma sessão de 

apresentação/demonstração da proposta apresentada, com a duração 

máxima de 10 minutos, para prova de conceito subjacente à mesma, em  data  

a  designar    pelo  júri. Caso seja entendido pelo júri esta necessidade, cada 

concorrente será previamente notificado da data, hora e local previstos   para 

a sua realização, com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias em relação 

à data prevista. 

 

 

Artigo 19.º 

(Apreciação das propostas) 

1.   Depois  do termo  do prazo fixado para a apresentação  dos trabalhos,    o 

júri  do concurso  procede  à abertura dos  invólucros   identificados   como  

«Trabalho   - 2.ª  Fase»,  que  contém   os documentos   que materializam    

os trabalhos   de  conceção   apresentados    pelos  concorrentes,   

procedendo    à sua  apreciação    e  elaborando    o relatório   de  avaliação     

das  propostas  -  2.ª  fase,   previsto    no  artigo   219.º-F    do  CCP,   no 

qual  deve   indicar fundamentadamente: 

a) A ordenação   dos trabalhos de conceção   apresentados, de acordo com o 

critério de avaliação das propostas fixado no artigo 13.º, seguindo-se a 

mesma metodologia   conceptual   de avaliação das propostas aplicada   na 
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1.ª   fase; 

b)  A exclusão dos trabalhos de conceção   apresentados em violação de 

quaisquer regras relativas  à apresentação dos trabalhos,   isto  é, que: 

i. Cujos invólucros tenham sido   a presentados após o termo do prazo fixado 

no artigo   17.º; 

ii. Que não observem   a descrição a que se refere a alínea b) do n.º 1   do 

artigo 219.º-D   do CCP, que constitui  o Anexo  I aos presentes  Termos  de 

Referência. 

 

Artigo 20.º 

(Número   de trabalhos de conceção a selecionar)  

Nesta fase será selecionado apenas um trabalho de conceção. 

 

Artigo 21.º 

(Vencedor do concurso de conceção) 

1.  Ao vencedor do concurso, o Município   de Santo Tirso tem intenção   de 

adjudicar, por ajuste direto, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do 

CCP, o desenvolvimento e aprofundamento dos diversos produtos que 

constituem   o Manual de Identidade Visual (normas gráficas), a adotar pelo   

Município, nos termos   previstos no Caderno de Encargos, que  constituí   o  

Anexo   II. 

2. A decisão de seleção é tomada com base   no teor e conclusões    do 

relatório de avaliação    das propostas - 2.ª fase, nomeadamente com as  

decisões   vinculativas tomadas  pelo  júri. 

3. Todos os concorrentes   à 2.ª fase do procedimento serão notificados, por 

escrito, da decisão da proposta vencedora. 

 

Secção lV 

Disposições finais 

 

 Artigo 22.º   

(Concretização do procedimento) 

O valor máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução 

da proposta selecionada, em termos de desenvolvimento e aprofundamento   
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dos diversos produtos que constituem o Manual de Identidade Visual a adotar  

pelo Município,  nos termos  previstos   no Caderno  de Encargos  (Anexo  II  

aos presentes  Termos  de Referencia)  é no montante  máximo   de  

60.000,00€  (sessenta mil  euros), acrescido  de IVA   à  taxa legal   em vigor. 

 

 

Artigo 23.º 

(Direitos de propriedade) 

Ao participar   no concurso, os concorrentes   declaram   ceder ao Município   

de Santo Tirso os direitos   de propriedade   dos trabalhos   enviados. As 

propostas não vencedoras   enviadas a concurso   serão destruídas   no 

prazo de 1 (um) ano após a assinatura do contrato com a entidade  

vencedora   do  presente procedimento. 

 

Artigo 24.º 

(Exposição dos trabalhos) 

O Município de Santo Tirso reserva-se no direito de proceder a uma  

exposição  pública do trabalho da proposta vencedora, no prazo máximo  de 1 

(um) ano a contar após assinatura do contrato com a entidade vencedora. 

 

 

Artigo 25.º 

(Direitos de autor) 

1.   Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos    

apresentados, assumindo toda a responsabilidade pela  utilização    indevida  

de criatividade de que não são autores,  decorrente  de reclamações de 

terceiros   no que respeita   a direitos   de autor e direitos  conexos. 

2.  Todos os elementos   apresentados   a concurso pela proposta vencedora,   

pertencerão  de pleno  direito   ao Município,    em  todas   as  suas  partes,    

após  a  assinatura   do  contrato   referente   ao  desenvolvimento      e 

aprofundamento    dos  diversos   produtos   que  constituem   o  Manual de 

Identidade   Visual a  adotar   pelo Município,    a celebrar   na sequência     

da adjudicação    do procedimento   de ajuste  direto   previsto  no n.º 3 do 

artigo   1.º. O Município   reserva-se no direito   de fazer executar os referidos 
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trabalhos,  ou  não,  sendo  para  tal  cedidos   todos  os direitos  de  autor  e 

conexos referentes à utilização, reprodução, cópia, publicação,  alteração,    

adaptação,    modificação   ou  distribuição,     em  todos  e  quaisquer meios  

ou formas,  atuais  e futuros,  sem que lhe  assista  o direito  a qualquer  

remuneração   por tal  cedência. 

3. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida   

qualquer contrapartida   para além do preço a pagar nos termos das 

presentes  peças procedimentais. 

4.  Ao Município reservam-se   os direitos (i) de registar elementos   da 

identidade gráfica (imagem, logotipo ou símbolo) para proteção de quaisquer  

direitos  sobre  os mesmos  e  (íi) de utilizar  elementos   e materiais  da 

proposta vencedora sempre  que  o entenda  por conveniente,  nos formatos,  

suportes  e fins  que  considere adequados,    não  carecendo de  autorização    

dos  autores   e  sem  que  lhes  assista  o  direito    a  qualquer remuneração, 

5. Os trabalhos devem ser acompanhados   de uma declaração de cedência  

de direitos de autor  ao Município de Santo Tirso conforme Anexo  IV do 

Anexo  I  aos presentes  Termos  de Referencia. 

 

 

Artigo 26.º 

(Legislação aplicável) 

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto no presente 

documento, observar-se-á o disposto em legislação nacional   e comunitária, 

designadamente, o previsto nos seguintes diplomas: 

a) No Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º   18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua atual redação; 

b)    Na Diretiva n.º 2014/24/CE, de 26 de fevereiro; 

c)     Na Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto; 

d)    No Código de Procedimento Administrativo; 

e)    Na demais Legislação aplicável. 
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ANEXO I - Termos de Referência 

(Características, particularidades, referências e requisitos de natureza 

estética, funcional ou técnica) 

 

1.Objeto 

Conceção da nova identidade visual do território de Santo Tirso e que 

simultaneamente assegure a imagem corporativa do Município. 

 

2. Objetivo Geral 

Promover a atratividade (nacional e internacional) de Santo Tirso. Criação de 

uma imagem/marca Santo Tirso, capaz de refletir a identidade do Município 

no seu posicionamento estratégico, nomeadamente tendo em conta as 

diretrizes do Plano de Marketing Territorial (Anexo I – Visão Estratégica). A 

nova imagem visual do território deverá ser transmitida através das diversas 

aplicações a ter em linha de conta. 

 

 

3.Síntese metodológica I apresentação 

O presente concurso visa a seleção de uma imagem/marca para a identidade 

visual do território e simultaneamente do Município de Santo Tirso. 

 

O concurso desenvolve-se em duas fases: 
 

• 1.ª fase -Apresentação de um estudo prévio simplificado que culminará 

coma seleção por parte do júri das três melhores propostas, em conformidade 

com o disposto no ponto 1.1, do nº 1 da cláusula 7ª dos Termos de 

Referência;  

•2.ª fase - Desenvolvimento e apresentação das três propostas selecionadas 

da 1.ª fase que culminará coma escolha da proposta vencedora. 

 

(Ver Anexo I -Visão estratégica do Município) 

 

4. Anexos: 

    Anexo I- Visão estratégica do Município; 

    Anexo II- FAQ; 

    Anexo III- Declaração de Participação; 
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    Anexo IV- Declaração de Cedência de Direitos de Autor 

 

 

ANEXO I  

Visão estratégica do Município 
 

1. INTRODUÇÃO 

Num mundo cada vez mais globalizado, é importante que as cidades 

consigam diferenciar-se através de uma marca. A marca é, exatamente, a 

forma como é possível distinguir os produtos ou serviços de um Município, 

neste caso específico, de outro.  

Em Santo Tirso, a imagem corporativa do Município está descontextualizada 

dos tempos modernos. Com mais de 20 anos, o logotipo do Município sofreu 

poucas alterações desde a sua criação. Além disso, não existe UMA MARCA 

Santo Tirso. 
 

2. CONTEXTO GERAL 

2.1 Dados do território 

O Município de Santo Tirso, incluído na Nomenclatura de Unidade Territorial 

(NUT) II do Norte e na NUT III do Grande Porto, integra a Área Metropolitana 

do Porto, constituída por 17 Municípios. 
 

O seu território contempla 132,6 quilómetros quadrados e 14 freguesias, 

compreendendo os vales dos rios Ave, Vizela e Leça. Está localizado na 

região do Douto Litoral e na margem direita do Vale do Ave, contando com 

Vila Nova de Famalicão e Guimarães a norte, Paços de Ferreira a leste, 

Valongo a sul, e Trofa e Maia a oeste. 
 

As suas caraterísticas geográficas permitem o acesso célere, aos seus 

habitantes, a vias rodoviárias centrais na zona norte: A3 que liga o Porto a 

Braga; IC24, para o Aeroporto Sá Carneiro; e também à linha ferroviária que 

liga Porto a Guimarães. Santo Tirso é conhecido pelos seus espaços verdes 

que proporcionam oportunidades de lazer, exercício físico, e mais importante, 

contacto com a natureza. Arquitetonicamente, o concelho dispõe de edifícios 

pré-revolução industrial, assim como outras infraestruturas de interesse 

histórico. 
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2.2. Vantagens competitivas do território 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.3 Eixos para o desenvolvimento territorial 
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3. O FUTURO DA MARCA SANTO TIRSO 

 

3.1 Contextualização 

Atualmente, não existe qualquer MARCA Santo Tirso refletida na imagem 

institucional do Município. O logotipo com mais de duas décadas foi baseado 

no brazão do Município: 

 

  

Um estudo de Marketing Territorial realizado pela Câmara apontou como 

marca distintiva do Município duas caraterísticas: 

A) Turismo de Natureza 

O turismo natureza é considerado um nicho estratégico para o 

desenvolvimento de Santo Tirso. O Município é constituído por 50 por cento 

de floresta, zonas rurais, espaços verdes, e três parques urbanos e, 

simultaneamente, encontra-se perto de grandes cidades da região norte. 

Em adição, o turismo natureza, mesmissimamente se pode definir pela 

deslocação/viagem para áreas naturais relativamente imperturbadas ou 

descontaminadas para efeitos específicos de estudo, admiração e deleito do 

cenário e seus animais e vegetação, assim como quaisquer outras 

caraterísticas culturais e históricas. 

Este tipo de turismo tem um impacto baixo para o ambiente e contribuirá em 

termos económicos e sociais para o desenvolvimento do Município de Santo 

Tirso. 

 

SUSTENTAÇÃO 

Oito percursos pedestres 

Parque Metropolitano do Monte Padrão 

Parques urbanos (Parque Urbano do Ribeiro do Matadouro distinguido como 

World Landscape Architecture) 



 

 

 

 

 

 

 

21 
 

Trails 

Caminhadas 

 

IDEIAS CHAVE: 

 Visitação a áreas naturais; 

 Experiências de ambientes naturais; 

 Participação ativa; 

 Aspetos normativos relacionados com o desenvolvimento 

sustentável, locais de impacto, entre outros. 

 

B) Capital da Escultura Contemporânea em Portugal 

Santo Tirso quer assumir-se como a Capital da Escultura Contemporânea em 

Portugal, uma vez que possui um património único: 55 esculturas, de artistas 

nacionais e internacionais, dispersas pela cidade. Ou seja, o grande museu 

de Santo Tirso é ao ar livre, junto da natureza, o que entronca com o princípio 

do “Turismo de Natureza”. A par das obras que estão dispersas por seis 

núcleos da cidade, a maior parte dos quais podem ser percorridos a pé, 

desde 2016 Santo Tirso tem uma sede do Museu Internacional de Escultura 

Contemporânea. Trata-se de um projeto da coautoria dos conceituados 

arquitetos Álvaro de Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, tornando também 

este espaço como uma referência na arquitetura mundial.  

 

SUSTENTAÇÃO 

Património único e diferenciador 

Obras de escultura relevância nacional e internacional 

55 esculturas dispersas por seis polos da Cidade (ar livre) 

Sede do MIEC da coautoria dos conceituados arquitetos Siza Vieira e Souto 

de Moura 

Relação com património arquitetónico do Município 

 

IDEIAS CHAVE: 

 Ligação com à natureza e ao ar livre; 

 Experiências que aliam a cultura e o lazer; 

 Impacto internacional; 

 Único e diferenciador. 
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3.2 Objetivo geral 

Um novo branding para o Município de Santo Tirso deverá servir para, além 

de modernizar a imagem do Município e torná-la mais dinâmica, aumentar o 

sentimento de pertença e comunidade dos stakeholders internos 

(empresários, instituições e munícipes), bem como aumentar os índices de 

autoimagem e projetar Santo Tirso. 

A nova MARCA SANTO TIRSO deverá assumir uma forma dinâmica mais 

facilmente adaptada aos meios audiovisuais e tridimensionais. 

Simultaneamente, é importante que a base imagética possa ser aberta e 

desenvolvida de forma a ser complementada em múltiplos desdobramentos. 

Desta forma, uma identidade aberta permitirá que a mesma seja adaptada a 

diferentes contextos, nomeadamente projetos ou equipamentos culturais, 

segmentos turísticos e outros. 

Criar uma identidade gráfica do Município de Santo Tirso que transmita: 

 RECONHECIMENTO 

 NOTORIEDADE 

 DIFERENCIAÇÃO  

 

3.3 Objetivos específicos 

 Criação de um conceito da MARCA, assente nos princípios do Plano 

Estratégico de Marketing Territorial para Santo Tirso: 

o Um território que privilegia a Natureza e a Qualidade de Vida e 

onde o desenvolvimento económico se faz de forma 

sustentável; 

 

 Promover a atratividade e identidade presente e futura do Município 

 

 Gerar maior reconhecimento e notoriedade do Município  

 

 Potenciar as ações de promoção turística e económico do Município 

no contexto nacional e internacional 

 

 Criar um sentimento de pertença e orgulho junto da população do 

Município 
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 Criação de um logotipo e ou símbolo – tipo de letra e forma tipográfica 

para representar o nome da Marca e/ou sinal da marca que transmita 

mensagens adicionais e reforcem a perceção do nome da marca 

 

 Isotipos ou assinaturas – justaposições entre o logotipo e/ou o 

símbolo, com o objetivo de fazer face à multiplicidade de solicitações, 

superfícies, técnicas e meios de reprodução, adaptando a nova Marca 

aos mais diversos setores: Ambiente, Coesão Social, Cultura, 

Desporto, Educação, Investimento, Juventude, Modernização 

Administrativa, Proteção Civil, Urbanismo, entre outros. 

 

 Adaptar a nova MARCA às formas de comunicação do Município (ver 

documento de Caderno de Encargos Secção I, cláusula 30ª – Serviços 

a prestar). 
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ANEXO II 

FAQ 

 

1. A nova identidade visual tem de manter o leão? 

Não. Há total liberdade para a criação de uma nova identidade visual, com a 

respetiva justificação do conceito criado. 

2. As cores do Município são o azul e o amarelo. É necessário respeitar 
estas cores? 

Não, desde que seja dada a respetiva justificação em torno do conceito 

criado. 

3. Quais são as marcas distintivas do Município de Santo Tirso? 

De acordo com o Plano Estratégico de Marketing Territorial são duas as 

vertentes distintivas do Município de Santo Tirso face ao território onde se 

encontra inserido: 

A) Turismo de natureza (potencial para aposta no Desporto 

ao ar livre e na captação de investimento nesta área) 

B) Escultura ao ar livre (Santo Tirso é o único Município 

português que possui um Museu Internacional de Escultura 

contemporânea ao ar livre, com 55 esculturas dispersas 

pela cidade) 

4. A nova imagem corporativa do Município deve ter um slogan 
associado? 

Não é obrigatório. O que se pretende é que no processo de desenvolvimento 

da nova identidade do Município possam vir a ser utilizadas mensagens 

chave em submarcas como o turismo ou o investimento. As propostas devem 

contemplar justaposições entre um símbolo, um logotipo e as diversas 

assinaturas da instituição, de forma a fazer face à multiplicidade de 

solicitações, técnicas e meios de reprodução.  
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ANEXO III  

Declaração de Participação 

 

(nome completo) _________________________portador(a) do B.l./Cartão de 

Cidadão nº     , com data de validade até  

 /  /          , residente em                             , código postal--------'localidade 

 como correio eletrónico  

 , telefone/telemóvel n.º, na qualidade de autor/autores da proposta candidata 

ao Concurso Público n.º1234/CPN/S/2019- Conceção da identidade gráfica 

de Santo Tirso, promovido pelo Município de Santo Tirso, após ter tomado 

conhecimento dos Termos de Referencia e Caderno de Encargos com as 

condições do Concurso, declaro/a, para os devidos efeitos legais, que, sem 

quaisquer reservas, aceito as mesmas e que os trabalhos a concurso, de 

minha autoria não prejudicam quaisquer direitos de terceiros. 

 

Mais autorizo, que a minha proposta no caso de ser a vencedora deste 

concurso passe a ser propriedade do Município de Santo Tirso sendo esta 

utilizada para os fins propostos, constituindo a imagem pública do Município 

de Santo Tirso 

[anexar fotocópia(s)do B. l. Cartão de Cidadão] 

 

 

 

 

(local), //   

 

 

O/a Declarante,----------------------------- 
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ANEXO IV 

Declaração de Cedência de Direitos de Autor 

 

(nome completo) 

portador/a/ do B.l./Cartão de Cidadão n.º , com data de validade até  

/ / , contribuinte 

 

fiscal n.º 

 

residente 

 

em código postal                    , localidade                    , declara que, tendo 

concorrido ao Concurso Público n.º1234/CPN/S/2019 - Conceção da 

identidade gráfica de Santo Tirso, como pseudónimo, no caso de ser 

vencedor, cede todos os seus direitos de utilização da imagem/marca de 

Santo Tirso. 

Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao 

regulamento do concurso (Termos de Referência) e cedo, pela presente 

Declaração de Cedência de Direitos de Autor, qualquer direito de autor 

proveniente da participação neste concurso, ao Município de Santo Tirso. 

 

(local), 

 

O/a Declarante, ------------------------------- 

 

 

 

 

O Vereador, 

 

 

Nuno Linhares 
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