
Preâmbulo

No âmbito do seu 30º aniversário, a CAC II - Companhia Avícola do Cen-
tro, S.A., vai levar a cabo o Concurso de Criatividade DEGGSIGN 2016, 
que visa fomentar a criatividade em torno do Ovo, um dos alimentos mais 
ricos da Natureza, através da produção artística nacional.

Desde 1986 que a CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. se dedica 
inteiramente ao Ovo. Apesar da sua forma se manter intacta com o pas-
sar dos anos, já muito se evoluiu no que respeita a esta temática. 
A CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. foi pioneira no lançamento 
de produtos como os Ovos Campestre, de galinhas criadas em modo de 
produção biológica ou os Ovos Matinados, de galinhas felizes criadas ao 
ar livre. Hoje, é líder nacional na produção de Ovos ao ar livre.

Após 30 anos a fazer evoluir o Ovo, chega a altura de dar a oportunidade 
aos jovens criadores para lhe dar novas roupagens artísticas e únicas.

Artigo 1.º (Direitos de Autor)

1.1 Os candidatos são responsáveis pela originalidade da obra apresen-
tada, garantindo a sua autoria, e assumem toda a responsabilidade de-
corrente de eventuais reclamações de terceiros relativamente a direitos 
de autor, conexos e de personalidade. 

1.2 O conteúdo patrimonial dos direitos de autor sobre as obras subme-
tidas a concurso constitui-se originariamente na esfera jurídica da CAC 
II - Companhia Avícola do Centro, S.A., nos termos do Art.º 14.º, n.º1, 
do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, passando esta a 
deter, sobre as mesmas, os direitos previstos nos Arts.º 67.º e 68.º do 
mesmo código, a saber, os direitos de reproduzir, distribuir e comunicar 
publicamente, o que inclui, nomeadamente, os de divulgar, publicar na 
imprensa ou, por qualquer outro meio, expor em público, fixar, distri-
buir, difundir por qualquer processo de reprodução de sinais, sons ou 
imagens, adaptar a qualquer suporte material, efetuar qualquer outra 
transformação, utilizar em obra diferente, e ainda reproduzir, direta ou 
indireta, temporária ou permanentemente, por quaisquer meios e sob 
qualquer forma, no todo ou em parte. 

1.3 A constituição dos direitos de autor de caráter patrimonial das obras 
vencedoras na esfera jurídica da CAC II - Companhia Avícola do Centro, 
S.A. é definitiva e sem limite temporal. 

1.4 Para efeitos do previsto no Art.º 14º, n.º 4, do Código supra referido, 
fica, desde já, definido que a utilização das propostas vencedoras para os 
fins constantes do presente Regulamento, não confere ao(s) respetivo(s) 
autor(es) o direito a qualquer prestação suplementar de natureza pecu-
niária ou outra, constituindo-se os direitos de autor originariamente na 
esfera jurídica da CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A.. 

1.5 As propostas não vencedoras, quando utilizadas pelos respetivos 
autores ou por terceiros, deverão conter a menção de participação no 
Concurso DEGGSIGN, devendo também ser dado conhecimento prévio 
da utilização à CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A.. 

1.6 A participação no presente concurso, mediante a apresentação de 
candidatura e proposta, importa a aceitação integral das condições 
constantes do presente Regulamento. 

Artigo 2.º (Prolongamento de prazos)

2.1 No seguimento do cancelamento do Festival do Ovo 2016, o termo do 
concurso DEGGSIGN, os prazos de entrega de trabalhos e apuramen-
to de vencedores foram prolongados. Todos os aspetos do regulamento 
que sofreram alterações podem ser consultados na presente versão ao 
regulamento.

Artigo 3.º (Condições de participação)

3.1. O Concurso de Criatividade DEGGSIGN 2016 destina-se a todos os 
alunos, maiores de 18 anos, que se encontrem matriculados no ano letivo 
de 2016/2017, ou que tenham estado matriculados no ano de 2015/2016, 
num curso superior com ligação às artes, como a escultura, pintura, 
design, arquitetura, desenho, entre outros, em Portugal.

3.2. As candidaturas poderão ser apresentadas de forma individual ou 
coletiva, havendo, neste último caso, um limite máximo de 2 alunos por 
candidatura.

3.3. Cada participante apenas poderá apresentar uma candidatura.

Artigo 4.º (Requisitos essenciais das obras) 

4.1 As obras apresentadas a concurso terão, obrigatoriamente, que ser 
inéditas e originais e ter como base da sua forma original, um Ovo.

4.2 Os materiais utilizados na construção dos Ovos e as técnicas decora-
tivas adotadas são inteiramente livres.

4.3 A construção dos Ovos deverá respeitar as normas de previstas nos 
seguintes termos:
a) Altura mínima do Ovo é de 30cm e altura máxima de 50cm. 
b) A peça final deverá contemplar, na sua base, uma abertura com 10cm 
de altura, com um diâmetro de 1,5cm, para posterior aplicação de su-
porte de fixação.

5.4 As obras não podem conter qualquer elemento identificativo do/s 
seu/s autor/es, nem fazer referência a marcas ou logótipos. 

Artigo 5.º (Submissão de propostas) 

5.1 As propostas deverão ser rececionadas até ao dia 3 de fevereiro de 
2017, num dos seguintes locais (dentro dos horários apresentados) e sob 
confirmação telefónica nas 24 horas antecedentes à entrega:
Entreposto Comercial do Norte (CAC II – Companhia Avícola do Centro, 
S.A.)
Morada: Rua Joaquim Agostinho, 155, 4405-227 Canelas Valadares
Telefone: 227 137 797 Email: cacporto@ovoscac.com
Horário: Condicionado – Fazer marcação por email.
Entreposto Comercial de Lisboa (CAC II – Companhia Avícola do Centro, 
S.A.)
Morada: MARL, Pavilhão A07, box 136, Lugar de Quintanilho, S. João do 
Tojal, 2670-838 Loures
Telefone: 219 927 807/8 Email: caclisboa@ovoscac.com
Horário: Condicionado – Fazer marcação por email.
Entreposto Comercial do Algarve (AVILUDO – Ind. Com. Produtos Ali-
mentares, S.A)
Morada: Sítio do Semino, 8125-303 Quarteira
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Telefone: 289 300 320 Email: celine@ovoscac.com
Horário: Condicionado – Fazer marcação por email.
CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A.
Morada: Rua da Cooperativa, 99, 2415-010 Bidoeira de Cima, Leiria
Telefone: 244 720 330 Email: celine@ovoscac.com
Horário: 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 - Fazer marcação por 
email.
Os trabalhos podem também ser enviados por correio diretamente para 
a sede da CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. na morada de Leiria 
acima indicada. 

5.2 As obras devem ser entregues devidamente acondicionadas e pro-
tegidas, por forma a não sofrerem danos. A CAC II - Companhia Avícola 
do Centro, S.A. não se responsabiliza por quaisquer danos nas peças, 
provocadas pelo transporte.

5.3 A embalagem exterior que acondiciona cada obra deve estar devida-
mente identificada com pseudónimo do/s autor/es.

5.4 As obras devem ser acompanhadas de um formulário de inscrição 
(disponível para descarregar em www.ovoscac.com) que contenha: Da-
dos pessoais, Dados da obra e Identificação do Ovo. Cada um destes 3 
itens deve ser enviado em folhas separadas e deve conter, obrigatoria-
mente:
Dados pessoais: pseudónimo, nome/s completo/s, data de nascimento, 
nº de documento de identificação, n.º de identificação fiscal, morada 
completa, contacto telefónico, endereço eletrónico, Instituição de ensino 
superior, nº de aluno e curso que frequenta.
Dados da obra: pseudónimo, nome da obra, sinopse/memória descritiva, 
materiais, técnica decorativa usada, tags de identificação (até 10), outras 
informações relevantes.
Identificação do Ovo (a única peça de identificação da obra, no momento 
de avaliação): pseudónimo, nome da obra, sinopse/memória descritiva, 
materiais, técnica decorativa usada.
A proposta também terá que contemplar um documento comprovativo 
da matrícula do/s aluno/s no ensino superior (ex. cópia de certificado de 
matrícula).

5.5 Estes documentos devem ser entregues em envelope fechado e iden-
tificado no exterior com o nome da obra, nome e pseudónimo do/s autor/
es (coincidente com o pseudónimo usado na obra).

Artigo 6.º (Fases do concurso)

7.1 A 1.ª fase do concurso refere-se à verificação das propostas submeti-
das, e exclusão de todas as que não cumpram o presente regulamento.

6.2 A 2.ª fase do concurso refere-se à avaliação das obras e seleção do 
1.º, 2.º e 3.º vencedores e das 2 menções honrosas, entre todas as pro-
postas validades para concurso.

Artigo 7.º (Prémios)

7.1 No final serão escolhidos as 5 obras vencedoras, as quais correspon-
derão a 3 prémios e 2 menções honrosas.

7.2 O vencedor do 1.º prémio receberá um cheque no valor de 1000e, o 
vencedor do 2.º prémio receberá um cheque no valor de 500e e o vence-

dor do 3.º prémio receberá um cheque no valor de 250e. 

7.3 Os 2 vencedores de menções honrosas receberão um diploma.

7.4 Todos os participantes receberão um diploma de participação.

Artigo 8.º (Júri do concurso e seleção)

8.1. As obras a concurso serão submetidos à avaliação por parte de um 
júri de 5 elementos, a definir posteriormente.

8.2 A decisão do Júri é definitiva e não susceptível de recurso e será 
anunciada.

Artigo 9.º (Calendário do concurso e divulgação)

9.1 A data limite de entrega de propostas é o dia 3 de fevereiro de 2017 
(dentro dos horários apresentados para cada local de entrega).

9.2 A data limite de divulgação das obras vencedoras é o dia 19 de feve-
reiro de 2017, sendo a lista de vencedores anunciada através da página 
de facebook da CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A. e da página 
web www.ovoscac.com até ao dia 19 de fevereiro de 2017.

10.3 Todos os vencedores serão informados desse facto através de um 
dos contactos fornecidos no formulários de inscrição, CAC II - Compa-
nhia Avícola do Centro, S.A.. 

9.4 Os prémios serão entregues durante o Festival do Ovo, a decorrer em 
Leiria, em 2017, em data a confirmar.

Artigo 10.º (Exposição as obras)

10.1 Todas as obras farão parte integrante de uma exposição, a decorrer 
durante o Festival do Ovo de 2017, em Leiria, em data a confirmar.

Artigo 11.º (Dúvidas e casos omissos)

11.1 As dúvidas de interpretação referentes ao presente regulamento 
devem ser remetidas, por mail, para concurso@deggsign.ovoscac.com 

11.2 A resolução das situações previstas no número anterior, bem como 
das situações omissas e passíveis de suscitar quaisquer dúvidas, são 
da exclusiva responsabilidade da CAC II - Companhia Avícola do Centro, 
S.A. e serão supridas e divulgadas por esta, pelos meios considerados 
convenientes.
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