


5.º PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Com o objetivo de desenvolver a qualidade literária e artística do Álbum Ilustrado  
e de estimular a criação de novos projetos nesta área, a Câmara Municipal de Serpa,  
em colaboração com a Editora Planeta Tangerina, promove a quinta edição  
do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, de periodicidade bienal.

1. Âmbito do concurso
Ao Prémio podem concorrer projetos para álbuns ilustrados que apresentem um conceito 
e/ou uma narrativa originais. 
Por álbuns ilustrados entende-se trabalhos com imagens e texto ou apenas imagens.  
Isto significa que não serão admitidas propostas que apenas contenham texto,  
mas que serão considerados válidos projetos de álbuns sem recurso a texto escrito  
(os chamados silent books). 
As obras propostas a concurso podem não se dirigir exclusivamente a um público infanto-
-juvenil, mas devem ter a preocupação de não excluir este público como seu destinatário. 
Serão valorizadas as propostas que, pela sua abordagem e riqueza, possam ser lidas 
tanto por crianças como por adultos.

2. Candidatos
Podem concorrer autores adultos (maiores de 18 anos), de todas as nacionalidades,  
com ou sem trabalho publicado, ficando excluídos funcionários das entidades 
organizadoras. Os trabalhos podem ser apresentados por um ou vários autores, 
individualmente ou formando equipas.
Os participantes podem concorrer com o número de trabalhos que desejarem. No entanto, 
cada texto só pode ser proposto uma vez a concurso. Ou seja, não é possível enviar mais 
do que um projeto com o mesmo texto, mesmo que com diferentes propostas de ilustração.

3. Características dos trabalhos
As dimensões, técnicas e formatos ficam ao critério dos autores. Contudo, dar-se-á 
prioridade a projetos que, na sua produção futura, não exijam o recurso a técnicas  
de produção mais complexas (como pop up’s, livros com cortes ou dobragens).



O projeto não pode exceder as 40 páginas, incluindo guardas* (facultativas), página  
de rosto e página da ficha técnica.
As obras a concurso devem ser inéditas e não podem estar a concorrer em simultâneo 
a outros Prémios de Edição que possam resultar na produção e publicação de um livro. 
No entanto, as obras propostas podem ter ganho prémios ou menções noutros concursos, 
desde que estes prémios não inviabilizem a edição do livro.
As obras devem ser apresentadas em português, inglês ou castelhano.

* Por “guardas” entende-se as páginas iniciais e as finais de um livro que geralmente 
apenas contêm elementos visuais e que não constituem o núcleo central do livro.

4. Submissão de candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas on-line através do formulário disponível  
em www.serpaaward.com.
As entidades promotoras confirmam a receção das candidaturas submetidas, enviando  
um comprovativo por mensagem eletrónica.
As entidades promotoras não se responsabilizam por qualquer anomalia informática  
a que sejam alheias, relativamente à receção das candidaturas por via eletrónica.

5. Elementos a apresentar
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes elementos:
–  Uma maqueta em formato PDF com um esboço completo do projeto, incluindo capa.  

Esta maqueta deverá incluir todo o texto paginado e, no mínimo, três duplas páginas* 
do miolo com a ilustração finalizada. As restantes páginas deverão ser apresentadas 
em forma de esboço, a preto e branco ou a cores.

O ficheiro PDF deve ser gerado em spreads (duplas páginas) e não deve exceder os 10 MB.

* Por “dupla página” entende-se o conjunto constituído pela página da direita + página 
da esquerda quando o livro se encontra aberto. As páginas podem ser trabalhadas 
individualmente ou como um todo.



6. Calendário do concurso
Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 29 de setembro de 2023.
A decisão do júri será anunciada no dia 31 de outubro de 2023, através dos sites  
das entidades organizadoras.

7. Composição do Júri
O júri será composto por um elemento da Câmara Municipal de Serpa, por um elemento 
da equipa da Editora Planeta Tangerina e por uma personalidade de reconhecido 
mérito das áreas da Ilustração e/ ou Literatura para a Infância, designada pelo Planeta 
Tangerina. Da decisão do júri não haverá recurso.

8. Prémio
Será atribuído um prémio monetário único no valor de 4000 €, sendo que, deste total, 
1500 € correspondem ao adiantamento de direitos de autor relativos à publicação da 
primeira edição da obra em Portugal pela Editora Planeta Tangerina, que assinará com 
o/s autor/es premiado/s o/s contrato/s de edição necessário/s.
Assim sendo, faz parte do prémio a publicação do livro em língua portuguesa por esta 
mesma editora, podendo ser negociada a sua publicação para outras línguas e territórios. 
Eventuais edições que se sucedam (em português ou noutras línguas) reger-se-ão pelo 
contrato já referido e respetivas condições de pagamento.
Eventualmente poderão ser atribuídas Menções Honrosas sem valor monetário.
O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio por razões de qualidade.

9. Pagamento do Prémio
O prémio será pago após a entrega da obra finalizada para efeitos de publicação.  
A obra será sujeita e regida por um contrato de edição, a assinar entre o/s autor/es  
e a Editora Planeta Tangerina. Durante um ano, a Editora Planeta Tangerina terá 
prioridade na publicação de eventuais menções honrosas.

10. Obrigações dos vencedores
O/s vencedor/es comprometem-se a finalizar a obra para efeitos de publicação até  
ao final de março de 2024 e a trabalhar em estreita colaboração com a Editora Planeta 
Tangerina para a criação da obra final, respeitando os prazos acordados para a edição 
do livro.



11. Proteção de dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos no âmbito do presente Prémio serão processados pelas 
entidades organizadoras, responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais. Os dados 
recolhidos na Ficha de Inscrição destinam-se ao registo de candidaturas, processamento 
de prémio, incluindo a divulgação pública do vencedor, sendo mantidos durante o período 
necessário para a prossecução das finalidades descritas, e cumprimento de obrigações 
legais. Com o compromisso de garantir a segurança dos dados pessoais, a entidade 
implementou as medidas de segurança técnicas e organizadas consideradas necessárias  
às atividades de processamento. Os dados recolhidos não são transferidos para terceiros 
sem o consentimento prévio dos candidatos. 
Os participantes autorizam a reprodução das suas obras para efeitos de divulgação  
do concurso.

12. Questões omissas
A participação no concurso implica o conhecimento e a plena aceitação destas normas  
de participação. Qualquer questão omissa neste regulamento será decidida pelo júri  
ou pela organização do Prémio.

Contacto
albumilustrado@cm-serpa.pt

Entidades organizadoras
Câmara Municipal de Serpa
www.cm-serpa.pt
Editora Planeta Tangerina
www.planetatangerina.com

+ Info
www.serpaaward.com

Ilustração de/ illustration by Henrique Coser Moreira

mailto:albumilustrado@cm-serpa.pt
http://www.cm-serpa.pt
http://www.planetatangerina.com
https://www.instagram.com/serpaaward/
https://www.facebook.com/serpaaward

	Botão 1: 
	Botão 2: 
	Botão 3: 


