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Regulamento Concurso “Slogan: not found” 

 

Artigo 1º 

Entidade organizadora 

O concurso “Slogan: not found” é uma iniciativa da Barcelbal – Balanças e Básculas, 

S.A. com o NIF 504379828 e sede na Rua dos Canteiros nº 53, Parque Industrial de 

Adaúfe – Lote O3B, 4710-571 Adaúfe – Braga, Portugal. 

A Barcelbal iniciou a sua atividade na Indústria da Pesagem na década de 80. Com 40 

anos de atividade, apresenta uma estrutura organizacional sólida, competente e 

profissional. 

É uma empresa que se adapta às mudanças do mercado através do investimento 

contínuo nas áreas da qualidade, tecnologia, investigação e inovação. Para além de 

especialistas no desenvolvimento, fabrico de equipamentos de pesagem e 

manutenção a todos os tipos e marcas de balanças, aplica a tecnologia ao setor da 

pesagem industrial para maior competitividade dos seus clientes.  

Trabalha em conjunto com os seus clientes, através da personalização e customização 

dos produtos, para encontrar a melhor solução para os seus negócios. 

Entusiasmo, dinamismo, determinação e inovação são a filosofia da Barcelbal. 

Missão: A missão da Barcelbal é criar e desenvolver soluções de pesagem adequados à 

necessidade de cada cliente. O sucesso dos seus clientes, é o sucesso da Barcelbal. 

Visão: Pretende consolidar a sua posição no mercado nacional e aumentar a 

notoriedade no mercado internacional, para continuar uma referência na indústria de 

pesagem. 

Valores: transparência, compromisso, qualidade, flexibilidade, legalidade, 

individualidade e desenvolvimento profissional.  

 

Artigo 2º 

Âmbito e duração 

O concurso “Slogan: not found” é uma ação promocional promovida pela Barcelbal – 

Balanças e Básculas, S.A., que tem como objetivo premiar a melhor proposta de slogan 

dos alunos da Unidade Curricular de Publicidade da Licenciatura em Marketing do 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto que participem no 

concurso e sejam selecionados de acordo com os requisitos estipulados no presente 

regulamento.  
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Artigo 3º 

Objetivos 

O concurso “Slogan: not found” tem como objetivo encontrar o slogan ideal para a 

Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A.  

 

Artigo 4º 

Destinatários do passatempo concurso “Slogan: not found” 

O concurso “Slogan: not found” destina-se aos alunos inscritos na Unidade Curricular de 

Publicidade da Licenciatura em Marketing do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto, maiores de idade e residentes em Portugal, que participem no 

concurso “Slogan: not found”. 

 

Artigo 5º 

Período de duração do concurso “Slogan: not found” 

1. O concurso “Slogan: not found” decorre entre os dias 05 de abril de 2021 e 05 de 

maio de 2021, ambos inclusive.  

2. O concurso “Slogan: not found” será anunciado através de uma publicação no 

website do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.  

 

Artigo 6º 

Slogan e explicação do conceito do slogan 

1. A proposta de slogan deve seguir os seguintes critérios: 

a. Original; 

b. Curto; 

c. De fácil memorização; 

d. Atemporal.  

2. O slogan proposto deve ainda estar de acordo com a missão, visão e valores da 

empresa e comunicar os produtos e serviços da Barcelbal.  

3. Por último, o slogan deve demonstrar a inovação, qualidade, confiança e 

proximidade. 

 

Artigo 7º 

Forma de participação 

1. Para participar no concurso “Slogan: not found” cada concorrente deverá: 
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a. Enviar um email para o email: marketing@barcelbal.com com as seguintes 

informações: 

i. Proposta de slogan; 

ii. Nome completo; 

iii. Email de contacto; 

iv. Contacto telefónico. 

b. Cada participante só poderá participar uma vez e enviar apenas um slogan.  

2. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. reserva-se no direito de eliminar qualquer 

participação que possa conter linguagem inapropriada e/ou ofensiva, ou 

difamatória.  

 

Artigo 8º 

Critérios de seleção e avaliação das propostas 

A avaliação das propostas candidatas é realizada por um júri constituído para o efeito, 

que seleciona um vencedor e três suplentes.  

A avaliação é efetuada com base nos seguintes critérios: 

a) Adequação aos objetivos do concurso; 

b) Adequação ao conceito de slogan pretendido; 

c) Criatividade; 

d) Impacto.  

 

Artigo 9º 

Júri 

As participações serão analisadas por um júri composto por elementos da equipa de 

marketing da Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A., pela Professora Doutora Sandrina 

Teixeira e pela Professora Doutora Maria Antónia Rodrigues.  

 

Artigo 10º 

Prémio 

1. O vencedor será premiado com um “Passe Exclusive” para o Meo Sudoeste 2021, no 

valor de 195€, e certificado de 1º lugar. 

2. A participação vencedora será anunciada na publicação inicial a anunciar o 

concurso no website do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 

Porto, a partir do dia 14 de maio de 2021.  

3. O Vencedor será contactado via email e mensagem texto, para os contactos 

enviados no email da participação.  

4. Caso o vencedor não reclame o prémio no prazo máximo de 30 dias úteis, a 

Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. poderá cancelar o prémio.  

mailto:marketing@barcelbal.com
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5. Os dados pessoais a enviar pelo vencedor deverão ser completos e fidedignos. O 

envio de dados falsos, incompletos ou incorretos por parte do vencedor implica a 

anulação da atribuição do prémio.  

6. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. não se responsabiliza pela impossibilidade de 

entrega do prémio ou extravio do mesmo no envio, nomeadamente devido a 

dados pessoais incorretos ou impossibilidade de contacto.  

7. O prémio deverá ser enviado até 60 dias úteis após o anúncio do vencedor.  

 

Artigo 11º 

Condições de participação 

1. Apenas serão consideradas válidas as participações de acordo com o estipulado 

no presente regulamento.  

2. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. reserva-se no direito de desclassificar 

qualquer participação com intuitos injuriosos, difamatórios, de cariz sexual, imoral, 

ilegal ou que utilizem linguagem imprópria. 

 

Artigo 12º 

Consulta do regulamento 

O regulamento está disponível para consulta em 

https://sites.google.com/view/regulamentoconcurso . 

 

Artigo 13º 

Dados pessoais 

Para efeitos do concurso “Slogan: not found”, a Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. 

procede ao tratamento dos dados pessoais fornecidos pelo participante. Os dados 

pessoais são tratados única e exclusivamente com a finalidade de premiar o vencedor.  

 

Artigo 14º 

Aceitação do regulamento 

1. A participação no concurso “Slogan: not found”, implica a aceitação automática, 

total e incondicional dos termos e condições do presente regulamento.  

2. Todos os participantes autorizam a Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A a divulgar a 

participação submetida, para fins de divulgação, promoção, informação e gestão 

do presente concurso “Slogan: not found”, sem que isso lhe dê direito a qualquer 

compensação. Todos os participantes aceitam e reconhecem expressamente que o 

slogan submetido no âmbito do concurso “Slogan: not found” é feita a pedido e por  

https://sites.google.com/view/regulamentoconcurso
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conta da Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A., cedendo-lhe a máxima amplitude 

em Direito permitida, todos os direitos de autor e demais direitos de propriedade 

intelectual a ela relativos, e obrigam-se a respeitar integralmente tais direitos, mesmo 

depois da cessação, por qualquer motivo, do presente contato.  

 

Artigo 16º 

Informação Adicional 

1.  Os participantes asseguram que os slogans submetidos ao concurso “Slogan: not 

found” são originais e não violam quaisquer direitos de terceiros, incluindo (sem 

limitação) direitos de propriedade intelectual. Os participantes devem assumir 

qualquer responsabilidade associada ou relacionada com eventual violação.  

2. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. não poderá ser responsabilizada por 

incidentes ocorridos após a atribuição do prémio.  

3. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. não se responsabiliza pela impossibilidade de 

participação no passatempo devida a falhas ou erros de rede.  

4. A Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. não poderá ser responsabilizada por 

participações apresentadas fora do período do concurso “Slogan: not found” e por 

participações não reconhecidas ou não recebidas.  

5. Todas as formalidades que contam no presente regulamento são determinantes 

para a atribuição do prémio nele previsto, sendo que a preterição ou incompletude 

implicará sempre a exclusão do participante.  

6. Se, por algum motivo alheio à Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. não for possível 

atribuir o prémio, este não será substituído por outro.  

7. Nos casos omissos neste regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela 

Barcelbal – Balanças e Básculas, S.A. 

 

Braga, 30 de março de 2021 

 


