
ENQUADRAMENTO
A Indústria Conserveira é sobretudo uma indústria de coragem, curiosidade e conhecimento, feita de gente laboriosa, à 

semelhança de todos os que contribuíram para a perceção da relevância dos diferentes mares e oceanos, em particular a 

sua intercomunicabilidade, o seu impacto para a sustentabilidade ambiental e manutenção da vida, bem como o seu papel 

essencial como meio de ligação entre diferentes povos e culturas do mundo.

No âmbito deste espirito e reconhecimento, a ANICP - Associação dos Industriais de Conservas de Peixe e Estrutura de 

Missão para as Comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação promovem o concurso “DESIGN COM LATA”, 

com o objetivo de identificar e selecionar propostas com uma forte componente de inovação e criatividade, para design de 

uma lata de conservas de peixe.

 

TEMA
À descoberta do Planeta Oceano

CONCEITO
Uma abordagem criativa à perspetiva atual do Planeta Oceano em que vivemos, a sua relevância para sustentabilidade de 

toda a vida que nele habita e o seu papel determinante para a aproximação entre povos e o estabelecimento de relações 

interculturais.

REGULAMENTO GERAL
1. O Concurso “DESIGN COM LATA” é promovido pela ANICP - Associação dos Industriais de Conservas de Peixe e Estrutura de 

Missão para as Comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação, e pretende identificar e selecionar propos-

tas com uma forte componente de design.

2. O Concurso é destinado a alunos do Ensino Superior cujos estabelecimentos de ensino sejam sediados em todo o 

território nacional.

3. Poderão inscrever os seus projetos, alunos que estejam a frequentar um curso superior ou cujo término tenha ocorrido 

a partir do ano lectivo 2018-19, inclusive.

4. A inscrição das obras no Concurso “DESIGN COM LATA” é totalmente livre e gratuita.

5. Todas as questões que possam surgir, deverão ser endereçadas para geral@anicp.pt e identificadas através do assunto: 

questões DESIGN COM LATA.

Artigo 1º - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. A participação neste Concurso implica a aceitação integral, por parte dos candidatos, das condições do presente Regula-

mento;

2. Todo o direito, intelectual e moral respeitante à proposta entregue no âmbito do Concurso “DESIGN COM LATA”                                                                                                                                                                                                                 

é da propriedade da ANICP;

3. Todos os candidatos, ao submeterem as suas propostas a concurso, concordam com a cedência, à ANICP, sem custos, dos 

direitos e elementos necessários à publicação, impressão, comercialização, exposição e divulgação das mesmas.

4. As propostas não podem conter qualquer elemento identificativo do seu autor (m/f), nem fazer referência a marcas, 

dísticos ou incluir quaisquer palavras.

Artigo 2º - CALENDÁRIO
1. As propostas poderão ser submetidas entre o dia 23 de fevereiro e o dia 9 de abril de 2021.

2. Anúncio de proposta vencedora e atribuição do prémio: dia 22 de abril 2021.

Artigo 3º - INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS
1. As propostas apresentadas terão obrigatoriamente de ser inéditas e originais.

2. As propostas podem ser realizadas em qualquer técnica, manual (sobre papel/cartolina, colagem, fotografia ou objetos 

tridimensionais) ou digital. Deverá no entanto, ser enviada em formato digital, com o formato da silhueta disponibilizada.

3. Aquando da inscrição das obras a concurso, os autores deverão proceder ao envio de Ficha de Inscrição, disponibilizada 

online no site https://geral4627.wixsite.com/website, onde constam os seguintes elementos:

1. Elementos identificativos do proponente;

2. Contactos;

3. Instituição de ensino em que se encontram ou estiveram matriculados;

4. Curso em que está ou esteve inscrito;

5. Link de acesso a pasta do Google Drive, onde estejam alocados os seguintes elementos:

a) Comprovativo de matrícula no estabelecimento de ensino, validado pelo estabelecimento de ensino ou emitido por 

um professor (para facilitar o processo), de acordo com a minuta disponibilizada no presente regulamento;

b) Declaração de Consentimento Informado, de acordo com a minuta disponibilizada no presente regulamento;

c) Cópia do Cartão de Cidadão;

d) Fotografia do autor (300 pixels/inch);

e) Documento em formato pdf do Projeto inserido no plano disponibilizado pela ANICP no presente regulamento;

f) Documento em formato pdf com a Memória descritiva do projeto (entre 300 a 500 palavras);

g) Documento em formato pdf com breve apresentação do candidato/autor do projeto (máx. 100 palavras);

4. A todas as candidaturas efetuadas será emitido um documento fazendo referência ao número total de elementos 

recebidos e à data da sua receção;

Artigo 4º - IMPEDIMENTOS
1. Não serão aceites as candidaturas que não respeitem a totalidade dos requisitos e/ou que ultrapassem a data limite de 

entrega das propostas (9 de abril 2021);

2. Não podem ser candidatos qualquer aluno que tenha com o júri relações de parentesco até segundo grau das linhas 

diretas ou colateral.

Artigo 5º - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
1. As propostas são avaliadas, após o término da receção das mesmas, por um júri, que selecionará os projectos a expor 

e até 3 (três) propostas vencedoras;  

2. As ideias serão avaliadas pelos membros do júri, segundo os seguintes critérios:

1. Adequação do Design na lata de conserva de peixe | 40%;

2. Criatividade, qualidade e adequação ao contexto | 20%;

3. Legibilidade da proposta | 20%

4. Boa reprodução gráfica | 20%

3. O Júri será composto por 5 elementos: 4 Sénior Designers e 1 Representante da Estrutura de Missão para as Comemo-

rações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação.

4. Qualquer decisão do Júri é absoluta e irrevogável.

Artigo 6º - PRÉMIOS
1. O primeiro prémio consta de uma viagem a bordo do NRP Sagres (data a agendar posteriormente, devido à situação 

pandémica que vivemos) e uma distinção em forma de diploma.

2. O segundo e terceiro premiados receberão uma distinção em forma de diploma, como Menção Honrosa.

3. Os três projetos vencedores serão publicados em revistas e outros meios de comunicação.

4. Os projetos que tiverem reconhecimento pelo júri serão selecionados para uma exposição que circulará em várias 

cidades portuguesas em locais de reconhecido destaque.

5. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação.

Artigo 7º - RESPONSABILIDADES
1. Os critérios e operações de divulgação do Prémio são da inteira e única responsabilidade da ANICP e da Estrutura de 

Missão para as Comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação;

2. A ANICP não aceita quaisquer responsabilidades adicionais em relação às explicitamente assumidas neste regulamen-

to, direta ou indiretamente decorrentes deste Concurso;

3. Os candidatos aceitam integralmente o conteúdo do presente regulamento, bem como o uso que for decidido dar aos 

elementos integrantes da candidatura;

4. A ANICP considera a privacidade individual, uma prioridade e assume a proteção dos dados pessoais, enquanto quais-

quer informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável como uma das suas principais preocu-

pações.

Enquanto responsável pelo tratamento dos dados pessoais de acordo com o Regulamento UE 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, a ANICP, garante que os dados pessoais dos titulares 

são recolhidos e tratados, meramente para fins relacionados com a divulgação do Prémio podendo os dados dos vence-

dores serem divulgados nos meios de comunicação social e outros, desde que com o seu consentimento expresso.
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Missão para as Comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação;

2. A ANICP não aceita quaisquer responsabilidades adicionais em relação às explicitamente assumidas neste regulamen-

to, direta ou indiretamente decorrentes deste Concurso;

3. Os candidatos aceitam integralmente o conteúdo do presente regulamento, bem como o uso que for decidido dar aos 

elementos integrantes da candidatura;

4. A ANICP considera a privacidade individual, uma prioridade e assume a proteção dos dados pessoais, enquanto quais-
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são recolhidos e tratados, meramente para fins relacionados com a divulgação do Prémio podendo os dados dos vence-

dores serem divulgados nos meios de comunicação social e outros, desde que com o seu consentimento expresso.





PEDRO FALEIRO, LISBOA, 1977
Licenciado em Ciência da Comunicação e da Cultura, ao longo de quase 20 anos de experiência profis-

sional tem vindo a desenvolver a sua atividade no apoio ao planeamento de projetos de comunicação 

institucional, gestão de comunicação de crise, assessoria de imprensa e elaboração de conteúdos.

Exerceu a sua atividade profissional como Assessor de Comunicação do Conselho Diretivo do 

INFARMED, I.P., como Senior Partner na empresa Speak Up - consultores em comunicação (da qual foi

um dos sócios fundadores) e como Diretor de Comunicação da empresa Omniconsul-Consultoria em 

Comunicação. Exerceu ainda funções no Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação do 

INFARMED, I.P. e no Gabinete de Comunicação do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

É atualmente responsável pela área de Comunicação da Estrutura de Missão para as Comemorações 

do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação.

ANA LISA LUÇAS, PORTO, 1972
Licenciada em Artes Plásticas Pintura Faculdade de Belas Artes do Porto, 1996.

Frequentou as cadeiras de fotografia e serigrafia, como escolha de tecnologia na FBAUP, nos anos 

letivos de 1994/95 e 1995/96. Pós graduação em marketing no IPAM 2005/2006. Trabalha como designer 

e ilustradora na sua empresa Can Design, constituída em 2000 com sede no Porto. Especializou-se em 

packaging tendo clientes e trabalhos por todo o mundo.

Em 2015 foi distinguida com um troféu “Bronze” com as embalagens da gama de conservas biológicas 

para a “La Gondola”, 2016, troféu “Iron”  projeto de embalagem “Leva-te o Surf”, criado para os CTT para 

o transporte de pranchas de surf, ambos pela  A’ Design Award Competition. Tem tido os seus trabalhos 

apresentados em sites de referência das melhores embalagens do mundo como Packaging of the 

Word e Favourite Design.

Em 2011 iniciou o projeto BART que associa a arte ao desporto, tendo ilustrado diversas pranchas de 

surfistas nacionais e internacionais. Está presente na coleção da Bordalo pinheiro com uma sardinha, 

através do concurso Sardinhas de Lisboa. Como Pintora e ilustradora tem estado presente em diversas 

exposições.

LUÍS MENDONÇA, MAPUTO, 1965
É designer, professor e investigador na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. É membro 

do ID+ Instituto de Investigação em Design Media e Cultura e da ELOS-Associação Galego-Portuguesa 

de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil da Universidade de Santiago de Compostela. Com 

atividade multifacetada e premiada, desenvolve trabalho multidisciplinar nos domínios do Design de 

Comunicação, Design de Produto, Design Social, Empreendedorismo, Ilustração, Cenografia, Arquitetura, 

Museografia ou Escultura. 

Da curadoria à edição, da escultura pública ao produto industrial, das oficinas tradicionais à tecnologia 

contemporânea, desenvolve projetos marcados pela transversalidade. Ilustrador destacado e premia-

do nacional e internacionalmente, tem ilustrado autores consagrados e novos autores. Tem trabalho 

publicado em diversas editoras, jornais e revistas de referência. Desenvolve ilustração na diversidade 

de meios, materiais, escalas e contextos. Colabora regularmente com instituições culturais, bibliotecas, 

escolas, museus, na realização de palestras e workshops. Está representado em coleções públicas e 

privadas, dentro e fora do país.
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VICTOR VICENTE, LISBOA, 1963
Licenciado em design e fotografia, fundou em 1984, com Carlos Coelho e Paulo Rocha, a Novodesign, 

Companhia Portuguesa de Design, empresa que assumiu a liderança no sector em Portugal. Entre 

dezenas de outros projectos, a Novodesign foi responsável pela criação e renovação de marcas tão 

importantes como a Galp, Telecel/Vodafone, Sporting, Multibanco, Oni, Centro Cultural de Belém, Partido 

Socialista, Partido Social Democrata, Buondi, Delta, CTT Correios, Yorn ou a TAP.

Abandona a actividade de design em 2004, passando à gestão de diversos projectos em várias áreas 

de actividade como a arquitectura ecológica e a hospitalidade. Desde 2012 que investiga a história da 

indústria conserveira e é responsável pelo conservasdeportugal.com , o museu digital da indústria 

conserveira nacional.
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SANDRA MARIA TEIXEIRA, PORTO, 1977
Licenciada em Design de Comunicação e Mestre em Design e Produção Gráfica pela Universidade de 

Barcelona, fundou e dirige o Studio RARO - Sinergias Criativas, atelier de Design de Comunicação e 

Interiores.

Fundadora e Investigadora da LUMICROMA desde 2014, pretende democratizar a experiência fotográfi-

ca, num projecto de inovação, arte e educação.

Fundou e dirigiu a Mostrarte – Mostra Académica de Artes e Imagem, de 2015 a 2017.

Investiga a Indústria Conserveira desde 2004, quando inicia o seu mestrado e a paixão levou-a a 

prosseguir esta viagem.

É presidente da Rota das Conservas – Associação para a Preservação da Memória e do Património 

Cultural do Mar, associação que fundou em 2018, com o objectivo de resgatar a memória da Indústria 

Conserveira.

Desenvolve actividade nas áreas do Design de Comunicação, Design de Interiores, Fotografia, Patrimó-

nio, Literatura, Empreendedorismo e Formação.

Foi premiada nas áreas do design, fotografia e poesia.



DECLARAÇÃO

............................................................ (identificação completa do professor), professor no estabelecimento de 

ensino superior ............................................................................... (identificação da universidade), declaro que o 

aluno ........................................................... (identificação completa do aluno + cartão de cidadão + morada), 

se encontra matriculado neste estabelecimento de ensino, estando a frequentar ...º ano do curso de 

.................................................

Local, data……

O declarante:

...............................................................................................................................



DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Autorizo a ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe a proceder à recolha, utilização, 

registo e tratamento dos meus dados pessoais fornecidos no âmbito da minha candidatura ao Concurso 

“DESIGN COM LATA”. Declaro, ainda, que fui informado(a) e aceito expressamente o seguinte:

1. RECOLHA E TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Ao submeter a sua candidatura, o candidato fornece os dados estritamente necessários ao respetivo proces-

so, nos termos do Regulamento do concurso. Os dados solicitados pela ANICP - Associação Nacional dos 

Industriais de Conservas de Peixe apenas são os relevantes para os efeitos estritos do concurso.

2. FINALIDADES DA RECOLHA DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos são utilizados e tratados apenas no âmbito do concurso, tendo como finalidade 

a condução do processo de seleção de acordo com o Regulamento do concurso e a identificação do candida-

to, bem como a divulgação de informação e temáticas relacionadas com o concurso.

Os dados pessoais recolhidos poderão ainda ser utilizados de forma anonimizada, impossibilitando a

identificação dos respetivos titulares, em estudos estatísticos.

3. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

A ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, pessoa coletiva n.º 501084720, com 

morada no Apartado 2006 - 4451-901 Matosinhos, é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais.

A ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe presta informação, quando tal lhe for 

solicitado, sobre as suas obrigações e questões relativas ao tratamento e à proteção de dados pessoais, em 

conformidade com as normas aplicáveis.

4. TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso exclusivo aos trabalhadores 

da ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe que participam no processo de seleção.

Os resultados estatísticos, obtidos a partir de dados pessoais anonimizados, podem ser utilizados fora do 

âmbito do concurso.

Os acessos aos dados pessoais, pelos trabalhadores da ANICP - Associação Nacional dos Industriais de 

Conservas de Peixe, são registados e controlados através da segregação de perfis para acesso ao sistema 

informático onde estão armazenados os dados. 

5. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS

O titular dos dados tem os seguintes direitos em termos de proteção dos seus dados pessoais: direito de 

acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de portabili-

dade, direito de oposição e direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas.



A retirada do consentimento não compromete, no entanto, a licitude do tratamento dos dados pessoais, 

efetuado com base no consentimento previamente dado.

6. PROCEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS

Para exercer os seus direitos, o titular deverá contactar a ANICP - Associação Nacional dos Industriais de 

Conservas de Peixe através do email geral@anicp.pt ou por carta para a morada Apartado 2006 - 4451-901 

Matosinhos.

O exercício dos direitos é gratuito, exceto se se tratar de um pedido manifestamente infundado ou excessivo 

ou injustificadamente reiterado, caso em que poderá ser cobrada uma taxa razoável tendo em conta os 

custos. A resposta aos pedidos deverá ser prestada, sem demora injustificada, no prazo de um mês a contar 

da receção do pedido, salvo se for um pedido especialmente complexo ou ocorrer em circunstâncias exce-

cionais. Esse prazo pode ser prorrogado até dois meses, quando for necessário, tendo em conta a complexi-

dade do pedido e o número de pedidos.

No âmbito do exercício dos seus direitos, poderá ser solicitado ao candidato que faça prova da sua identi-

dade. Caso assim o entenda, o candidato poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados (CNPD).

7. CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos pela ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe no 

âmbito do concurso são armazenados pelo período necessário para as finalidades para as quais são trata-

dos e não serão usados para nenhum fim (promocional ou outro) alheio àquelas finalidades.

8. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

O candidato aceita receber toda e qualquer comunicação e/ou notificação relacionada com o concurso para 

os contactos indicados na candidatura.

Para os devidos efeitos, o candidato declara ainda que a informação fornecida é correta e verdadeira.

Local, data……

O declarante:

...............................................................................................................................


