
 

 

AUTOCARRO  
“ZONA 231” 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
CONCURSO DE DESIGN DO AUTOCARRO DA JUVENTUDE 

 

1.Enquadramento 

O autocarro da Juventude “Zona 231” será um equipamento integrado no Parque 

Municipal da Mealhada, com o objetivo de ser uma extensão das atividades a realizar 

no âmbito da Zona 231 e demais políticas de juventude no Município da Mealhada. 
 

A reutilização de um autocarro municipal em fim de vida inclui a decoração e 

adaptação do interior e a remodelação do exterior, de modo a criar um espaço 

dinâmico, moderno, útil e potenciador de experimentação diversificada para os jovens 

do concelho. 

 

2. Objetivo 

O concurso tem como objetivo o desenvolvimento de uma imagem para o exterior do 

autocarro “Zona 231” que vá ao encontro dos interesses e motivações dos(as) jovens do 

concelho da Mealhada. 

  

3. Destinatários 

O concurso destina-se a criativos(as) e curiosos(as), que se dedicam às artes da imagem 

e que estejam interessados em produzir uma proposta de decoração. 

A candidatura é individual. 

 

4. Participação 

As propostas poderão ser enviadas a partir de dia 01 de novembro a 12 de dezembro, 

até às 12h, através da ficha de inscrição disponível em bit.ly/autocarro231 

 

 

https://bit.ly/autocarro231


 

 

5. Apresentação dos trabalhos 

As propostas têm de respeitar o espaço indicado para o efeito  

(2 laterais e 1 fronteira e 1 traseira), conforme layout em anexo. 

Os logotipos da Zona 231 e CMM (disponíveis no site do Município),  

devem constar das 4 faces do autocarro. 

As propostas finais devem ser entregues em PDF. 

Os trabalhos devem ser originais na sua totalidade. 

A Câmara Municipal da Mealhada, reserva-se no direito de proceder à adaptação total 

ou  

parcial gráfica da imagem, caso assim venha a justificar-se, para efeitos de produção do 

vinil. 

 

6. Critérios de avaliação 

Os trabalhos são avaliados por um Júri, a que preside Vereador do Pelouro da 

Juventude, composto por um elemento do Gabinete de Inovação e Juventude, um 

elemento do Gabinete de Comunicação e Imagem, um Convidado externo ligado ao 

design, por um representante do Agrupamento de Escolas da Mealhada e por um 

representante da EPVL, considerando a originalidade, a criatividade e a qualidade da 

imagem, bem como a adequação do trabalho ao objetivo definido. O júri fará uma pré-

seleção, que será posteriormente votada pelo público através do Instagram da Zona 

231, entre os dias 13 e 18 de dezembro. Após a votação do público, o Júri analisa qual a 

proposta vencedora, de acordo com os critérios de avaliação do júri e a votação do 

público, resultando numa ponderação 50%/50%. 

 

7. Divulgação do vencedor 

A proposta vencedora será conhecida no dia 19 de dezembro. A mesma será premiada 

com um Kit 231 (sweat/t-shirt/fita) e execução da imagem no autocarro, com referência 

do(a) autor(a). 

O trabalho selecionado será divulgado nas redes sociais da Câmara Municipal da 

Mealhada e da Zona 231. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Considerações finais 

Considera-se que, no ato de entrega do trabalho, o vencedor cede os direitos de 

propriedade intelectual à Câmara Municipal da Mealhada. 

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao Gabinete da Inovação Social e 

Juventude via telemóvel: 924435030 ou e-mail: juventude@cm-mealhada.pt. 
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