
A IZILABS Software, uma empresa de base tecnológica com sede no Regia-Douro 
Park (Vila Real), tem como principal foco o desenvolvimento de aplicações móveis, 
contando com várias aplicações de sucesso, que se traduz em mais de 4 milhões 
de downloads e mais de 30 milhões de acessos nos últimos anos, vem por este meio 
promover um concurso que premeia ideias criativas e disruptivas. 
O concurso YuDesign Contest 2016 foi criado com o objetivo de apoiar o talento 
nacional.

Objeto

Pretende-se que os concorrentes criem de forma original e desenvolvam o material 
gráfico necessário para uma aplicação móvel: logótipo, cartaz promocional e 
layout dos vários ecrãs da aplicação.

Destinatário

O concurso destina-se a pessoas com interesse em design ou multimédia e a todo 
o tipo de profissionais da área.

Prazos

O concurso YuDesign Contest ’16 terá inicio dia 2 de Maio de 2016 e termina dia 15 
de Junho, sendo que o vencedor do concurso e a lista das melhores candidaturas, 
serão divulgados no site da empresa promotora, assim como na sua página do 
Facebook, no dia 22 de Junho.
 
Prémio

O vencedor do concurso ganhará um fantástico iPhone 6S, sendo que, as melhores 
candidaturas ficarão referenciadas para futuras colaborações ou oportunidades 
de carreira.

Análise e seleção

I. O processo de análise e seleção do vencedor estará ao cargo de um júri 
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composto por elementos da empresa promotora (IZILABS Software).
II. O júri reserva-se ao direito de não escolher nenhuma proposta, caso considere 
que nenhuma reúne as caracteristicas desejadas p ela entidade promotora.

Critérios de seleção

Será selecionada como vencedora a proposta que melhor se adeque às finalidades 
deste concurso, nomeadamente no conjunto de critérios ao nível de originalidade, 
criatividade, diferencialidade e disruptividade da ideia a ser apresentada. 

Condições de participação

I. A participação no presente concurso implica a inscrição do participante por 
email até ao dia 25 de Maio, sendo que qualquer submissão recebida sem o registo 
do participante não será válida.
II. A participação no concurso implica e significa para qualquer efeito o 
conhecimento e a aceitação de todas as cláusulas deste regulamento.
III. Todas as propostas submetidas a concurso deverão ser originais, não tendo 
sido publicadas previamente. O concorrente assume toda a responsabilidade 
decorrente da reclamação de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e/ou 
direitos de propriedade industrial.
IV. Poderá ser apresentada mais do que uma proposta ao presente concurso, 
cumprindo para cada uma delas todos os requisitos presentes neste regulamento.

Tema para a proposta (Aplicação móvel)

Como base para a candidatura, pretende-se que seja criado material de uma 
aplicação móvel para uma empresa fictícia, na área de Domótica do Futuro.
O tema seleccionado é abrangente permitindo assim todo o tipo de ideias e 
criatividade para o material gráfico.

Nome da aplicação: ‘YuHome’

Objetivos: A aplicação móvel tem como objetivo controlar e gerir a interação com 
a própria casa. 

Proposta a apresentar a concurso

Da proposta devem constar os seguintes elementos gráficos originais:
• Logótipo original;



• Cartaz promocional para a aplicação móvel;
• Layout de 5 ecrãs para a aplicação móvel.

O conteúdo da proposta a ser submetido a concurso deve conter os vários elementos 
gráficos e ser enviado em dois tipos de formatos: PDF e vectorial (ai ou svg).

Inscrição no concurso ‘YuDesign’

A inscrição ou registo no concurso deve ser efectuado até ao dia 25 de Maio, por 
email para ‘yudesign@izilabs.com’ devendo conter as seguintes informações:
• Nome do candidato

Submissão de candidatura

A candidatura deve ser submetida por email para ‘yudesign@izilabs.com’ até ao 
dia 15 de Junho, devendo conter as seguintes informações:
• Nome do candidato
• Contacto telefónico
• Material/Elementos gráficos originais (formato ZIP, anexo no email e/ou link 
público para download do mesmo)
• Portfólio (opcional sendo sempre uma mais-valia)

Outras normas

• Toda a informação enviada à empresa será tratada em confidencialidade, 
sendo destruída após o concurso ser finalizado.
• Os direitos sobre o design continuam a pertencer aos participantes, logo, a 
entidade promotora não tem nenhum direito sobre estas candidaturas; 


