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Concurso de ilustração das Livrarias Bertrand 

Leitores de todos os tamanhos 

 

Regulamento 
 

 

 

O presente concurso é uma iniciativa da Livraria Bertrand-Sociedade de Comércio Livreiro, S.A. (Livrarias 

Bertrand), que visa estimular a colaboração com a comunidade envolvente, possibilitando a elaboração de um 

trabalho com grande visibilidade. 

Esta ação visa criar uma mascote que contribua fortemente para a divulgação das Livrarias Bertrand e para a 

identificação do público infantojuvenil com a marca mais importante na promoção do livro e do gosto da leitura nos 

mais jovens.  

Por último, pretende marcar um novo posicionamento face a este segmento de mercado, com o 

desenvolvimento de um programa infantojuvenil com mais expressão dentro do universo das Livrarias Bertrand. 

 

 

 

O presente concurso tem como objeto a criação de uma mascote e o desenvolvimento de alguns elementos 

do seu universo.  

Esta mascote deve representar as Livrarias Bertrand junto do público infantojuvenil funcionando como uma 

personagem de ligação, uma anfitriã nas Livrarias Bertrand, uma figura amigável, divertida e que fomente o 

interesse pelo livro e pela leitura. 

 

 

 

Os trabalhos a concurso deverão ter em conta os seguintes requisitos específicos: 

a. A mascote deverá associar-se ao universo literário apresentando elementos que a identifiquem 

imediatamente com o mesmo e ser acompanhada de sugestão de nome;  

b. Os trabalhos deverão representar a mascote em 6 posições: em pé, sentada, de braços abertos 

(numa posição convidativa), a brincar, a ler e a dizer adeus; 

c. Deverão ainda apresentar-se entre 5 e 10 elementos do universo da personagem.  

d. Todas as representações da mascote e elementos do seu universo deverão ser apresentadas em 

ilustrações a cores, em formato A4; 

1. Enquadramento  
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e. Os trabalhos deverão ser entregues em CD , email ou através de wetransfer/yousendit, as ilustrações 

em formato vetorial ou ficheiro psd com fundo transparente com 300 dpi’s de resolução e dimensão 

mínima de 20x30cm, que permita a utilização das mesmas em diferentes suportes.  

f. Sugestão de um nome para a personagem;  

 

 

 

A mascote poderá estar presente em todo o tipo  de peças de comunicação, para distribuição gratuita ou 

onerosa, em suporte físico ou através de meios de telecomunicacação, nomeadamente: cartazes, papel de 

embrulho, sinalética, espaços infantis, site, e demais suportes utilizados pelas Livrarias Bertrand.  

 

 

 

São admitidas a concurso as propostas que respeitem integralmente as exigências e prazos estabelecidos no 

presente Regulamento.  

a. O concurso é dirigido a todos, portugueses e estrangeiros, residentes e não residentes em Portugal, 

pessoas coletivas ou singulares maiores de 18 anos;  

b. As candidaturas poderão ser apresentadas de forma individual ou coletiva (coautoria), sendo que 

cada concorrente, individual ou em coautoria,  pode apresentar apenas uma proposta. 

c. Cada proposta apresentada terá de se fazer acompanhar da Ficha de Inscrição anexa ao presente 

documento devidamente preenchida e assinada.  

d. Cada proposta deve ser acompanhada também da Declaração anexa ao presente regulamento, 

devidamente preenchida e assinada por cada um dos (co)autores intervenientes. 

e. Nenhum colaborador das Livrarias Bertrand ou membro do júri poderá concorrer, impedimento que 

se aplica, igualmente, aos seus parentes ou afins até ao segundo grau. 

 

As propostas deverão ser enviadas num envelope para: 

MASCOTE BERTRAND 

Livrarias Bertrand 

Departamento de Marketing 

R. Professor Jorge da Silva Horta, nº 1 

1500-499 Lisboa 

 

Ou por email para o email: comunicacao-livrarias@bertrand.pt. 

 

 

 

4. Utilização da Mascote  

5. Concorrentes e Candidaturas 
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 O envelope/ email deverá conter:  

  Os elementos de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão), Ficha de Inscrição e 

Declaração anexas a este regulamento; 

 Os suportes (maquetas e CD) devidamente assinadas com o nome do concorrente. 

 

 

 

 Os participantes poderão apenas apresentar propostas que sejam inteiramente novas, originais e 

exclusivamente da sua autoria, sendo responsáveis pela utilização indevida de elementos de terceiros, nos termos e 

com os efeitos previstos na legislação aplicável. 

As Livrarias Bertrand poderão ceder, às demais empresas do Universo Grupo Bertrand Círculo, os direitos de 

autor e de utilização da mascote e elementos do seu universo, sem necessidade de comunicação ou autorização do 

autor. 

 Não poderá ser imputada à Bertrand Livreiros qualquer responsabilidade e, ou prejuízo por uso indevido, 

abusivo ou ilegal de direitos de terceiros, respondendo os concorrentes, em todos os casos, diretamente perante os 

mesmos. 

 O trabalho premiado passará a ser da exclusiva propriedade das Livrarias Bertrand, assim como todos os 

direitos de publicação e utilização respetivos. Salvaguarda-se a futura possibilidade de as Livrarias Bertrand 

procederem a alterações de cores, tamanhos, ou outras, na mascote e elementos do seu universo, não carecendo, 

para isso, da autorização prévia do autor.  

 As Livrarias Bertrand comprometem-se em, qualquer das circunstâncias, manter e reconhecer a autoria da 

mascote, ficando, no entanto, dispensadas de associar o nome/designação do autor a qualquer modo ou suporte de 

comunicação da mascote.  

  

  

 

 As propostas a concurso serão avaliadas por parte de um júri constituído pelos seguintes elementos: 

 Escritora e crítica de literatura infantil- Carla Maia de Almeida 

 Jornalista do Público- Rita Pimenta 

 Um representante da Direção de Marketing das Livrarias Bertrand. 

 Um representante da Direção de Comunicação das Livrarias Bertrand 

 Um designer das Livrarias Bertrand 

O Júri delibera com total independência e liberdade de critério, por maioria dos votos dos seus membros, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de empate. O Prémio poderá não ser atribuído, caso o Júri 

considere, por maioria, que as obras apresentadas a concurso não têm a qualidade exigida.  

 

Haverá uma única mascote premiada. 

6. Direitos de Autor 

7. Júri e Critérios de Avaliação 
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As decisões do Júri são irrecorríveis.  

 O resultado do concurso será comunicado aos participantes no site do Grupo Bertrand Círculo. 

 

 

 

Será atribuído um único prémio à proposta vencedora, no valor pecuniário de 2.500 €.  

 

 

 

 As propostas no âmbito do presente concurso poderão ser utilizadas em Exposição a realizar pelas Livrarias 

Bertrand, assim como os materiais de comunicação da mesma. 

 Abertura e Divulgação do Concurso – 18 de janeiro 

 Data Limite para Receção das Candidaturas (data de carimbo de expedição nos correios) – 9 de 

março 

 Anúncio dos Resultados – Até à primeira semana de abril de 2012 

 Levantamento de projetos não selecionados – até 30 de setembro de 2012 

 

 

 

Só serão admitidas a concurso as propostas que preencham os requisitos acima enunciados e que cumpram 

o prazo de entrega previsto no ponto 9.  

 

 

  

A participação neste concurso implica a aceitação de todo o regulamento. 

 Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo júri do concurso. 

 Todos os projetos deverão ser inéditos e originais e deverão ser criações dos próprios concorrentes, sem 

nunca terem sido divulgados a nível nacional ou internacional. 

 O autor da proposta vencedora deve estar disponível para aceitar as adaptações necessárias no sentido de 

viabilizar a utilização da mascote conforme definido pelas Livrarias Bertrand. 

 Os trabalhos não premiados poderão ser levantados na sede das Livrarias Bertrand sita  R. Prof. Jorge da 

Silva Horta, nº1, 1500-499 Lisboa, no prazo de seis meses após o anúncio dos resultados. 

 Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do email comunicacao-livrarias@bertrand.pt  

 
 

10. Motivos de Exclusão 

11. Disposições Finais 

9.Calendarização do Concurso 

8.Prémio  
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